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"Tato kniha otevřela mé srdce lásce. Vstoupila do m hll ,I 

vota ve chvíli, kdy jsem ji zoufale potřebovala, a její po .• I' tVl 
mě hluboce zasáhlo. Používám metody ve svém život I II 
vím, co to znamená být téměř nepřetržitě šťastná a klidil fl 

"Za posledních 18 let jsem přečetl více než 600 knih s obdnl, 
nou tematikou a Základní knihu vyššího vědomí pOVa'Ujl I 
nejinspirativnější, nejpraktičtější a nejpřínosnější ze v .• ( " " 

"Stala se mým nejbližším přítelem a stálým společnfk III ( I11I 
více ji potřebuji, tím více je se mnou." 

"Je pro mne radostí a útěchou. Utíkal jsem se k ní pok". d, 
když jsem nevěděl, kam se obrátit. Dotýká se života 'I' ,11111111' 
v sobě všechny důležité filozofie tak, že jsou POCllOpltl'ltll 

a dají se použít." 

"Každá stránka knihy je smysluplná. Je to jako pllll .IV I 
vlastní slova, která byla vždy se mnou, nebo star pl III " 
Kniha je životní program a při každodenním pou/' (v, 'II II I 

život může dramaticky změnit." 

"Kniha neuvěřitelně změnila a stále mění můj živo1. II rllll 
že ve svém nitru i okolí mám nyní mnohem více, rl hllllu 
kdy potřebovat." 

Ken Keyes, Jr. je zakladatelem nauky o štěstí. Cílem J ,. 
je nabídnout lidem účinné techniky, které by vyřešily j J , 
problémy. Ken Keyes žije v Cocos Bay v Oregonu, kde tr v 

svého času výukou, psaním a organizováním kursů. Jeh 
výklad již pomohl tisíců� lidí objevit sílu skutečné lásky. 
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"Tato silná kniha skutečně zasáhla mé vě
domí a já jsem začal ve svém osobním i pro
fesionálním životě zcela nově myslet a jed
nat. Naléhavé poselství knihy na mě hluboce 
zapůsobilo; nosil jsem ji s sebou doslova 
všude ... 

Myšlenky, o kterých Ken Keyes píše, mě 
zanechaly chladným a v mnoha ohledech 
způsobily, že jsem se vyšším vědomím začal 
zabývat ve svých vlastních knihách, nahráv
kách a filmech." 

Dr. Wayne Dyer 
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q"ato I(nilia 
• V I' / Je venovana nam -

všem pěti mi{iardám 
{iclsl(ýcli bytostí na zemi, 

které moliou svou Živoucí {ási({Ju 

právě tady a teď 
proměnit naši planetu v ráj. 



Pod ĚkovÁN í 

Cesta ž ivoucí lásky ke štěstí a vyššímu vědomí je "nauka o štěstí", 
která byla zformulována, aby přispěla k velkému probuzení, jehož 
svědky jsme nyn í  na celém světě .  Jedná se o nový systém, ačkol iv 
mnoho jeho částí bylo vyzkoušeno a prověřeno v průběhu tisíci
letí. Naše viz e  Cesty živoucí lásky ke štěstí se mohla uskutečn it 
pouze jako výs ledek činnosti m noha jednotl ivců, kteří, v různých 
dobách a na různých místech, dosáh l i  h lubokého pochopení pří
č in  l idského štěstí a neštěstí. 

Stálou inspirací bylo učen í Buddhy, Pataňdžal i ho, Krista a hu
manistické psychologie. Velkým přínosem bylo také učen í Ram 
Dasse a buddhistická nau ka Chogyama Trungpa. Pro autorův du
chovn í růst sehrály dů lež itou ro l i  nauky Charlese Bernera, Johna 
L i / l iho, Alfreda Korzybského, Krishnamurtiho, P i r Vi layat Kahna 
a Abraháma Mas lowa.  Nepostradatelnou inspirací Cesty ž ivoucí 
lásky ke štěstí byly vznešené pravdy Buddhy. 

Autor je zvláště vděčný Esalenskému institutu, Edu E lk inovi, 
Anattě Bernerové a Davidu a Terry Hatchovým, za jej ich přínos 
pro jeho osobní  růst. Carolyn Terre/ lová přip ravi la  l áskyplně k tisku 
první vydání. Cas Moore vytvořil schéma l idského biopočítače. 
Láskyplná energie Karen Zieminské a Lenory Schuhové pomohla 
při opravách typografických chyb. Mark A/ len, To/ ly Burkan, Tony 
Cantea, Dorothy Durhamová, Rita Gordonová, Wesley H i ler, Nor
ma Lew isová a Al len Summers přispě l i  mnoha cenným i nápady. 
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Uvod 

Když musel i  naš i  ž ivočišní předchůdci před mi l ióny let přežívat 
v džungl i, potřebova l i  bezprostředně účinné mechan ismy boje 
nebo útěku. Jestliže se tygr chystal ke skoku, byla spontánní, emo

cionál n í  reakce ž ivotně dů lež itá. Nervový šok z působi l  uvo lnění  
adrenal inu do krve, a svaly pak byly okamžitě nabity energ i í. 
Takový emocioná lní  poplach byl nutný k zaj ištění  p lné pozornosti 
- tygr byl připraven a nebyl čas obdivovat nádherný západ s lun
ce .  Jakožto mechanismus přiz působený životu v d ivoké přírodě 
byl náš předchůdce naprogramován k dual itě, tedy k bezděčným 
pocitů m  od l išnosti, h roz by a paranoi .  P řežití v nebez pečí džungle 
s i  vyžadovalo přímou nadvládu nad vědomím .  

Ve vývoj i l idského vědomí jsme průkopníky. Naši předko
vé postav i l i  svá první města teprve asi před deseti tisíc i  lety. 
Během dalš ího vývoje c iv i l iz ace však přestávalo být přežití na 
spontánním útoku nebo útěku z ávislé. Nyní spočívá z achován í  
ž ivota a pocit štěstí ve  schopnosti vcítit se  do celkové s itua
ce zahrnující  nás, všechny v okol í, úplnou rea l itu našeho tady 
a teď. P ředpoklady aktivního a šťastného života jsou tedy vn í
mavost, moudrost a jednota. Naše biopoč ítače jsou však stá le  
naprogramovány pro útok nebo útěk, tz n .  k rych lému uvolnění  
adrena l inu do krve a z rych lenému srdeční mu rytmu, jehož vý
s ledkem je spontánní h něv a strach .  V oblasti sociá ln ích vztahů 
m á  naše vědomí sklon vyrá bět z komárů velb loudy, a toto stá lé  
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zkreslení  nám ubírá energi i a snižuje naši schopnost porozumět 
a mi lovat. 

Úspěšné přež ití v d ivoké přírodě tedy znamenalo nutnost být 
naprogramován k naléhavé paranoi, naléhavému strachu, naléha
vém hněvu, k naléhavému prožívání  pocitu dual ity. Přežití v na
šem dnešním světě však vyžaduje přímé zakoušen í jednoty, lásky, 
účasti s každým a porozumění všemu, co nás obklopuje. Když 
se učíme klestit si cestu naším paranoidním programem života 
v džu ng l i, jsme na cestě k vyššímu vědomí a štěstí. 

Evoluce nyn í směřuje k nápravě primitivn ího poplašného sy
stému našeho mozku, který má sklon udržovat nás na n ižších 
úrovních vědom í. Paranoidn í, dual istické osobnosti, neschopné 
m i lovat sebe ani d ruhé, jsou náchylné k srdečním potížím, vředů m  
a j i ným psychosomatickým problémům. J e  možné, ž e  z a  sto t isíc 
let budou mít l idé d íky nem i losrdnému zákonu přirozeného výbě
ru k d i spozici  nervovou soustavu, jej íž str uktur a  bude automaticky 
přizpůsobena přímému porozumění, umožňujícím u  prožívat lásku 
a jednotu . To však nepomůže ani mně, ani vám. Potřebujeme 
Cestu ž ivoucí lásky, aby nás nauči la žít na úrovni vyššího vědomí 
co nejdříve. S jej í  pomocí překonáme svůj z džungle přenesený 
program a budeme schopn i  se radovat ze života tady a teď. 

Un ik l i  jsme nadvládě i nstinktů (tj . neměnných a nenaučených 
způsobů chován0, které provází živoč ichy v každé chvíl i  jej ich 
života. Protože dítě není vybaveno úplnou škálou automatických 
a ustálených reakcí, nen í schopno vyrovnávat se nezávisle se ž i
votem ještě řadu let po narození. Toto dlouhé období tvárnosti 
a otevřenosti, po které se stále učíme, nám pomáhá vyhnout 
se neměnným a předem naprogramovaným způsobům chování. 
Umožňuje nám například osvoj it si slož ité systémy jazyků a naše 
přizpůsobivost zde dosahuje takového stupně, že jsme schopn i  
naučit se  komun ikovat ve  svah i l štině stejně snadno jako v angl ič
tině či v kterémkol iv j i ném jazyce. 

M ísto úpl ného systému instinktů zaj i šťujících nezbytně dů le
ž ité reakce na ž ivotní situace, používá dítě ke zvýraznění bez
pečnostních, smyslových a mocenských h led isek vstupních údajů 
mechan ismy ega, podporované c itl ivými emocemi . Rozvoj naší 
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osobnosti k pl nému a šťastnému životu (stej ně jako pokrok civi
l izace, který by překonal nebezpečné mocenské vědomí) záv is í  
na naší  schopnosti osvobodit se od egem podporovaných návy
ků, které můžeme popsat vztahy subjekt-objekt, já-on i, bezpečí
smyslové vjemy-moc. 

Následuj ící tabu lka zobrazující vývoj vědomí nám může 
s loužit jako pomůcka : 

Organismus 

Živočich 

Člověk 
nižšího 
vědomí 

Člověk 
vyššího 
vědomí 

Způsoby ochrany 
a zajištění růstu organismu 

Relativně ustálený způsob života založený 
na i nstinktech, nebol i  nenaučených, předem 
naprogramovaných způsobech chování. 

Egem ovládané, subjekto-objektové, emoce
mi podporované vědomí bezpečí, smyslo
vých vjemů a moci (stále  více zahrnuj íc í  
racionáln í  mysl), které nás nutí tvrdošíjně 
střež it a och raňovat navyklé normy spole
čenského chování i naše vlastní postoje. 

Egem ovládané negativní emoce byly na
hrazeny š i rokým vh ledem a h lubokým i n
tuitivn ím porozuměním, zaj i šťuj ícím pl nou 
přizpůsobivost, nutnou k volnému plynutí ve 
vzájemné podpoře a lásce, bez neměnných 
norem chování. 

B iopočítač, kterým jste vybaveni ,  je nejpozoruhodnějším ná
strojem ve vesm íru - jediným probfémem je naučit se jej správně 
používat. Je schopen pracovat se dvěma m i l ióny zrakových a sto 
t isíc i  s luchových vjemů v každém okamžiku . Váš biopočítač za
poj uje do č innosti zároveň všechny svoje části a provádí m i l ióny 
s imu ltán n ích operací. Pracuje s největším nasazením především 
na ú rovn i nevědomí; pouze malá část jeho č innosti zasahuje do 
vědomé oblast i .  Tato vědomá část je  analogická s výstupem počí
tačů sestrojenýc h  člověkem. Cesta k vyššímu vědomí je  otázkou 
vaší schopnosti naučit se svůj pozoruhodný biopočítač správně 
naprogramovat. Pokud se toto skvělé zařízení naučíte ovládat, 
budete moci p lně up latnit svou schopnost ž ít šťastný život. 
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Na životě je krásné, že je přirozeně dobrý. Je zařízen tak, 
aby neustále  přinášel lásku, štěstí a naplnění. Některé oko lnosti 
prvních let života vás však nauči ly formám vědomí, jej ichž vý
s ledkem je  pocit neštěstí. Přesto vám každá nová zkušenost může 
být při růstu k vyššímu vědomí prospěšná - jestl iže ovšem víte, 
j ak  j i  použít .  

Tato Kn iha  vám vysvětl í, jakým způsobem j ste doposud vy
tváře l i  své zkušenosti .  Názorně vám ukáže, jak un iknout těm 
nástrahám vaší mys l i, jež jsou příč inou všeho neštěstí v životě ! 
Když použijete Metody v Kn ize obsažené, budete schopni vše od 
základů změn it. Stálý pocit štěstí, lásky, kl idu, radosti, vnímavosti, 
moudrosti a smys lup lné aktivity, dosud zakoušený spíše výj imeč
ně, vám bude nyní j iž dostupný nepřetržitě. 

Naučíte se vnímat svět jako přátelské a láskyplné místo, které 
bylo vytvořeno, aby vám poskytlo vše, co potřebujete. Učiníte ze 
svého ž ivota zázrak. Příjemné věci se budou dít tak často, že bude 
nemožné připisovat je pouhé náhodě. Budete zakoušet schopnost 
vytvářet více lásky, štěstí a k l idu, než je k p lnému a radostnému 
životu potřeba. 

Ačkol iv  to j istě nebyl váš záměr, uvědomíte si, že j ste se 
až dosud odvracel i  od energ i í  vnějš ího světa. Vaše mysl byla 
naprogramována pro zpracování zrakových, s luchových a j iných 
vstupních údaj ů způsobem, který vás stá le odcizoval l idem. Uvě
domíte si, že j ste až dosud nevidě l i ,  co způsobujete sam i sobě. 
Je to, jako byste se narod i l i  s očima, které vidí pouze s vel kým 
zkres lením, poskytuj í však i l uz i  viděn í jasného a ostrého. Tato 
Kniha vám pomůže pochopit, že jed iný skutečný problém vašeho 
života souvisí s mírou, do jaké svou mysl používáte vědomě. 
Jasně vám poradí, co je nutné učin it, abyste se stal i  energickými, 
vn ímavými a mi lu j ícími bytostm i .  

Živoucí láska je poz itivní léčbou všeho utrpení a neštěstí ve 
vašem ž ivotě i v životě celého l idstva. Cesta ž ivoucí lásky j e  
jednou z nej mocnějších zbraní, s jej ichž pomocí můžeme zvítězit 
v souboj i vyššího vědom í s atomovým vyh lazením, eko.Jogickou 
zkázou, předsudky a tisíci j inými důvody, pro které se odc iz u jeme 
jeden druhému .  
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PROČ TATO kN i �A 
vZN i klA 

jeden vel ký vtipálek řekl: "Většina z nás prochází životem a neví, 
co chce. jsme si a le naprosto j isti, že toto ne." 

Více než 99 % l idí západního světa ž ije  na nižších úrovních 
vědomí, pro které je typická snaha na lézt dostatek bezpečí, sexu, 
příjemných zážitků, prestiže, peněz, moci a postavení. Tento n i kdy 
nekončící  zápas 5 sebou nese ž ivoty naplněné záští, obavami,  
podezíravostí, z lostí, žárl ivostí, p lachostí a strachem. jakákol iv 
aktivita považovaná za nezbytnou pro dosažení štěstí nakonec 
skončí spíše v pocitu marnosti než radost i .  Čím je někdo při 
vydělávání  peněz, h romadění majetku a dovedností, navazová
ní vzrušuj ících sexuál n ích vztahů, získávání znalostí a titu l ů  č i  
dosahování společenského postaven í, moci a uznán í úspěšněj
š í, tím méně může považovat sám sebe za k l idného, m i l uj ícího 
a spokojeného. 

A přesto toto vše není samo o sobě příč inou vašeho neštěstí. 
Možnosti radovat se ze ž ivota stoj í v cestě vn itřn í mentá ln í  návyk 
nebo l i  touha. Návyk (mentá lní  potřeba) při náší strach z neuspo
kojení. Žárl íte, pokud vám někdo bere zdroj vašeho uspokojen í. 
Zlobíte se, když vám někdo z kříží p lány. J ste cyničtí, jest l iže se 
vám neustále něčeho nedostává. Trpíte paranoiou, cítíte-I i se ohro
žen i .  jste znuděn i ,  když při uspokojován í  svých návyků neděláte 
pokroky, p ln i  obav, jest l iže není z čeho brát, úzkostl iví, boj íte- I i  
se  svých obav. jste nešťastni, pokud vám svět nedává to, na čem 
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jste z ávis l í, ať je to cokol iv. P rotože je v povaze světa vždy něco 
z ískávat a něco ztrácet, člověk s návyky nemá žádnou naděj i ž ít 
šťastný, klidný, vědomý, moudrý a akti vní život pl ný lásky. Ná
vykový program přitom není nezbytný k nalezení  radosti z toho, 
čemu dáváte v životě přednost. 

Pochopíte- I i ,  že je zcela marné pokoušet se dosáhnout har
monie snahou z měnit vněj š í  svět l id í  a věcí a přizpůsobit jej 
vašim návykům a tužbám, jste j iž připraveni pro růst k vyššímu 
vědomí. Zj istíte, že z měnit musíte pouze své v lastn í, nevědomě 
naprogramované reakce na životní situace. Větši nou jde o návyky 
z dětství. 

Jak spějete k vyšším úrovn ím vědomí, začínáte chápat, že jste 
vždy měl i dostatek všeho, co potřebujete ke štěstí. Ačkol iv v inu 
za  své neštěstí obvykle připisujete l idem a vnějším okol nostem, 
jeho skutečnou příč inou jsou struktury vaší mysl i .  Cesta k vyššímu 
vědomí vám může pomoci stát se m ilující m, kl idným a moudrým, 
a ochrání  vás tak před stálým náporem nepříjemných emocí. 

Živoucí  láska vám na dobrodružné cestě k vyššímu vědomí 
nabíz í  čtyři výhody: 

1 .  P ro mnoho l id í  může být jedním z nejmocnějš ích a nej
rychlejších z působů růstu k vyššímu vědomí, jaký byl kdy l idstvu 
dostupný. 

2. Nevyžaduje z měnu vašeho dosavadního života. Živouc í  
l ásky můžete využít nejlépe, pokud se přidržíte svého zaměstnání  
a všech ostatních okolností vašeho osobn ího ž ivota a lespoň tak 
d louho, dokud nedosáhnete dostatečně vysokého stupně vědomí 
a tak nebudete schopn i p lně vnímat svévol né z vyky, normy cho
vání a společenské role, které střežíte a prožíváte. 

3. Pokud systému důkladně poroz umíte, nebude pro váš další  
růst j iž  nez bytně nutný učite l .  Vaším nej lepším učitelem bude 
život, protože z j i stíte, že se vždy z novu ocitáte v učebn icových 
s ituacích nejvhodnějš ích pro váš další růst. P rávě programové 
vybaven í, které potřebujete z měnit nej naléhavěj i ,  má neomyl nou 
vlastnost uvádět vás do životn ích situací umožňuj ících uvědomit 
si přesně vn itřní práci, j iž je nutno vykonat. 
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4. Pokud chcete nalézt  lásku, vnitřn í kl id, moudrost a aktivitu 
vyššího vědomí prostředn ictvím Cesty ž ivoucí l ásky, vn itřn í práce 
na sobě samých bezprostředně zvýší vaš i radost ze života. S Ces
tou ž ivoucí lásky není štěstí vzdá leným cílem. Je neustále  rostoucí 
součástí vašeho tady a teď. 

Pomyslete na úsi l í, které vkládáte do vaší neustá lé a ne vždy 
úspěšné snahy vyrovnat se se svými poc ity, přičemž se snažíte 
přetvořit l id i  a situace vašeho života tak, abyste potom moh l i  být 
m i l uj ící, k l idní, aktivní a šťastní. A přesto je vaše pouť z a  štěstím 
rok za rokem stejně marná jako nalévání vody do h rnce ,  který 
nemá dno. A protože se zdá, že téměř vš ich ni ve vašem okol í maj í  
v e  snaze  stát s e  šťastnými a m i lujícími bytostm i stej né problémy, 
pravděpodobně jste j iž  sn íž i l i  své nároky a doš l i jste k z ávěru, že 
stá lé  štěstí je zřejmě nemožné. 

Cesta Živoucí Lásky vás vyzývá ke stanovení  nejvyšších mě
ří tek lásky, vyrovnanosti ,  kl idu, moudrosti, aktivity a stá lého štěstí 
pro váš život. Když tak uč iníte, jste připraveni  začít svou cestu 
k vyššímu vědomí. 



2 
TAjEMSTVí ŠTESTí 

Proč jsou naše životy napl něny nekl idem, zoufalstvím a úzkostí? 
Proč stále  sebe i d ruhé někam štveme? Proč zakoušíme pouze 
krátké záblesky kl idu, lásky a štěstí? Proč jsou pro l idské bytosti 
typické zmatky a tahanice, ve srovnání s n im iž se vztahy uvn itř 
ž ivočišnýc h  druhů jeví jako poklidné? Odpověď Je velm i  jednodu
c há, ačko l iv je pro nás někdy opravdu značně obtížné j í  porozu
mět. Téměř každý zp ůsob, kterým jsme se nauči l i  dosahovat štěstí, 
totiž pouze pos i l uje poc ityaproCesy-;]er"ásč iní nešťastnýmT 
---Tot;je ústřední probléň1;-jejž Te n utno poc hopit. Způsoby, 

jakýmI jsme se nauči l i  dosahovat štěstí, pravděpodobně nefunguj í. 
Dokud to jasně nevidíme, nemůžeme pokroč it k vyššímu vědomí. 
Zde jsou důvody proč : 

Větš ina z nás předpokládá, že naše tužby (podporované emo
cemi) nás dovedou k věcem, které nás učin í  šťastným i.  Dosud 
však n ikdo nenalezl štěstí, pokud se říd i l  radami  svýc h emocemi 
podporovanýc h  tužeb. Příjemné c hvi lky ano.  Štěstí ne. 

Přání a tužby jsou tak svůdné . . .  jsou maskovány jako "potře
by", kterým musí být učiněno zadost, abyc hom mohl i  být konečně 
šťastn i .  Vedou nás od jedné i l uze štěstí ke druhé. Někdo si říká : 
"Kdybyc h  se moh l stát prezidentem této společnosti, byl byc h 
šťastný." Už jste a le někdy vidě l i  opravdu šťastného preziden
ta? jeho vnější život může být plný jac het, cadi l lac ů  a krá l íčků 
z Playboye. je ale skutečně šťastný i uvn itř? Zbav i l  se j iž svého 
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vředu? Stále si říkáme: " Kdybych se tak mohl  vrátit do školy a více 
studovat. Dotáhnout to tak k nějakému titu l u  - to bych byl šťastný." 
jsou ale magistři a doktoři šťastnější než ostatní? je hezké z ískat 
vzdělání, je ale zavádějící očekávat, že nám to přinese kl id, lásku 
a štěstí. Říkáme si: " Kdybych našel opravdovou lásku, byl bych 
šťastný." A tak h ledáme někoho, o kom nám naše návyky řeknou, 
že je  ten pravý. P otom prožijeme někol ik  příjemných chvil. Ale 
protože nevíme jak m i lovat, náš vztah se postupně kazí. Nakonec 
dojdeme k závěru, že náš partner vůbec nebyl ten pravý! Když 
rosteme k vyšším u  vědomí, zj išťujeme, že je dů ležitější být tím 
pravým, než najít toho pravého. 

Musíme důk ladně pochopit, proč jsou všechny negativní 
emoce pro uspokoj ivé jednání v různých ž ivotních situacích špat
ným i rádc i .  Negativní emoce jsou totiž pouhými následky velkého 
množství šrámů a zranění, které jsme až dosud utrpě l i. Tato emo
cionáln í  zranění způsobují, že vnímáme rozdíly, jež nás udržují  
v napětí, místo podobností umožňuj ících porozumět a m i lovat. 
Náš nynější emocioná ln í  program nás nutí vnímat j iné l id i  (a pod
m ínky okolního světa) jako h rozby - mohou nám být přece nebez
peční. Reagujeme zvýšenou h ladinou adrena l inu  a cukru v krvi, 
zrych leným srdeč ním rytmem a j i nými obrannými reakcemi ž ivota 
v džungl i .  jsme připraven i  k útoku či útěku. Náš vlastn í způsob 
vnímání světa nás chyti l  do pasti. 

Pokud však na věc i nah l ížíme jasnějším poh ledem vyššího 
vědomí, nemusíme vnímat žádnou osobu nebo situaci jako emo
cionál n í  ohrožení či nebezpečí . Zamyslet e  se nad sit uací, kterou 
jste v pos ledních dnech pociťoval i  jako nejvíce nebezpečnou. 
Hrozí vám ztráta zaměstnání? Dává člověk, kterého m i lujete, 
přednost někomu j inému? Nemáte zaplacené účty a ani je zaplatit 
nemůžete? Máte bolesti, jej ichž příčinou by mohla být rakovina? 
Tak tyto problémy se buď vyřešit daj í -, anebo ne. Buďto je možné 
něco podniknout tady a teď -, anebo to možné není. jestl iže 
něco můžete udělat právě tady a teď, udělejte to, i kdyby to 
měl být pouze první krok. Zbyde vám méně energie pro pocit 
strachu a úzkosti. Udělejte, co udělat můžete, ale nebuďte závis
l í  na  výsledcích . P ropad l i  byste obavám ještě více. Pokud však 
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tady a teď nemůžete udělat n ic, proč se znepokojovat a plýtvat 
energ i í  v obavách? To vše je součást vašeho tady a teď. A to je 
to, co skutečně existuje - vaše tady a teď. Obavy, úzkost nebo 
j i né nepříjemné emoce rozhodně nejsou nezbytné. Jenom snižují 
porozumění a tím i účinnost vašeho jednání. 

Rozhodně musíte přesvědčit sami sebe o neužitečnosti ta
kových vyčerpávajících emocí. Musíte chápat, že vás zbytečné 
obavy připravují o vol ně p lynouc í radost a smys lup lnou aktivitu, 
kterou byste měl i  v životě zakoušet. Dokud budete těmto emocím 
připi sovat u rč itý význam, budete bránit svému růstu k vyššímu 
vědomí. Jestl iže však nebudete obtěžovat sami sebe ve chvíl i ,  
kdy vnější  svět není ve shodě s vaším vn itřním programem (tzn.  
s vaš imi  tužbami, předpoklady, požadavky nebo představami, jak 
by se k vám měl svět stavět), budete mít dostatek energie k tomu, 
abyste mohl i  o polovinu zkrátit dobu věnovanou spánku. Budete 
prožívat r adost a lásku a budete si vážit každého okamži ku života 
bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě l id í  a oko lností. 

Jak a kde jsme získal i  takové emocioná ln í  programy? Většinu  
z n ich  v prvních letech ž ivota. Například když jsme byl i  ještě 
malí, zaž i l i  jsme, jak nám matka vytrhávala  l ahvičku parfému 
z naši ch dětských prstů . Byla přitom obk lopena negativním i  v ibra
cemi způsobenými jej í  snahou nenechat si lahvičku rozbít. Plaka l i  
j sme. Citl ivé bezpečnostní, smyslové a mocenské programy jsme 
s i  vytvořil i d íky š ikanování, ovládání a komandování, kterém u  
jsme byl i  vystaven i  v dětském věku. Mnohé takové programy 
maj í  svůj původ v opakovaných morá lních příkazech a tvrzen ích  
popisuj ících, j ak  by  se  věci " měly" mít. Rozvinu l i  j sme vědomí 
odděleného "já" s emocionálním i  reakcemi  robota, které mohou 
jeho "přežití" ochrán it. 

Tímto způsobem jsme z ískal i  své emocioná lní  programy. Má
me pocit .. že potřebujeme moc, abychom mohl i  l id i  ovládat a ma
n ipulovat j im i  a být tak šťastn i .  Nakonec jsme j iž  schopni vcítit se 
do pozoruhodně nenápadných činností a vibrací jakékol iv osoby 
nebo situace, která třeba jen vzdáleně ohrožuje naše mocenské 
zájmy, tedy naši potřebu man ipu lovat a ovládat vše, co nás ob
klopuje. 
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Jak dosahujeme fyzické dospělosti a náš biopočítač (mozek) 
prac uj e  stále c itl ivěj i, získáváme všec hn u  moc,  kterou potřebu
jeme. B iopočítač (podporován úplným rej stříkem emocí) je však 
stá le naprogramován k vyrovnáván í  nedostatku moc i, jejž  j sme 
zakouše l i  v dětském věku.  Nyní  se  musíme naučit volně plynout 
s l idmi  a věc m i  okolo nás. Naše mocenské návyky nám a le brá
ní m i lovat. Všechny vnímáme jako objekty ohrožuj íc í  naši moc, 
prestiž nebo ustálenou společenskou h ierarc h i i .  Pokud c hc eme 
m i lovat a být m i lován i ,  nemůžeme být navykl í  na moc an i  na 
cokol iv j iného. 

K na lezení štěstí v ž ivotě potřebujeme j akožto vědomé bytosti 
pouze jednó : jasně si uvědomovat, kdo jsme (j sme č isté vědom(� 

-anTkófi�-soc iá lní  role, se kterými se ztotožňujeme) a jaké jsou 
skutečné podmínky našeho tady a teď. Náš problém se může zdát" 
velm i  jednoduchý. Dosažení  takového jasného poznání sebe sama 
i okol ního světa s i  však vyžaduje neustálé vn itřní ús i l í. Znamená 
to rozvinout svou sc hopnost emoc ionálně přij mout cokol iv, co se 
děj e  tady a teď. Pouze zbavený emoc í  totiž vidí j asně a biopočítač 
moudře a vstupuje do vzájemnýc h  vztahů s l idmi  a situacemi  
vhodným způsobem. 

Mocenský návyk j e  pouze jedním příkladem programového 
vybavení, které n ičí  naše štěstí. Do svého biopočítače j sm e  j ej 
vlož i l i  v době, kdy jsme byl i  ještě příl i š  mladí  na to, abyc hom 
vnímal i  skutečnou podobu světa, ve kterém ž ijeme. A ačkol iv  
jsme nyní už v podstatě sc hopni  vnímat j asně, operačn í  příkazy 
zadané biopočítači nás stále u kotvuj í na n ižšíc h  úrovních .  Jsme 
tak c hyceni  do pasti, aniž byc hom si to uvědomoval i. 

Podstata našeho ž ivota se odehrává tady a teď. Budouc nost 
vyrůstá pouze z přítom ného stavu. Naše nynější  návyky, požadav
ky a předpoklady (program vložený do b iopočítače) však ovládaj í  
vědomí a nutí nás trávit větš inu bdělého času (a my větš inu času 
pouze sníme) v protestu a odmítán í  situace tady a teď. Snižuj í  tak 
naši schopnost vnímat a brání  nám nalézt opravdu účinná řešení 
problémů. Cesta ž ivouc í l ásky k vyššímu vědomí nám ukazuje, jak  
z této pasti un iknout, osvobodit se  a nalézt všec hny sc hopnosti, 
které j sou nám, jakožto l idským bytostem, dány. 



� 
ZÁkON vyšší�o vĚdoM í 

Na počátku vašeho růstu k vyššímu vědomí byste měli plně po
c hopit, jak je dů ležité se ztotožnit se Zákonem vyššího vědomí: 

Miluj bezpodmínečně každého -
včetně sebe. 

Tento zákon vám umožní nalézt krásu u krytou ve vás i v ostat
níc h  l idec h. Bohužel, bezpodm ínečné lásce jsme se ni kdy nenau
č i l i .  Podnětem téměř veškeré naší lásky byly emoc ionální touhy 
vložené do našeho programu v dětském věku.  Zkušenosti nás 
většinou pouči ly, že o l ásku musíme usi lovat, nebo si j i  musí
me zaslouž it. Pro ostatn í pak platí totéž ve vztah u  k nám. To je 
láska podmíněná, ne nepodobná směně či obc hodní  transakc i .  
Nen í tedy d ivu, ž e  naše dobře míněné, ale neobratné pokusy 
mi lovat končí obvykle od loučením a odc izením. Nauči l i  jsme se 
klást l ásce podmínky: "Kdybys mě opravdu mi loval, tak . . .  " Větu 
zakončíme vyjádřením některého z našic h  návyků . Je to výměnný 
obc hod, n ikol iv bezpodmínečná láska. 

Co je to bezpodmínečná láska? Neznamená to : "Mohu tě 
mi lovat, jestliže děláš to, o čem mi mé emoc ionál n í  programy 
(mé návyky) říkaj í, že bys dělat měL"  Jde pouze o lásku. Nic 
než : "Mi l uji tě, protože js i  tady. Mi luji tě, protože js i  součást mé 
přítomnosti . Mi luj i  tě, protože ačkoliv jsou naše těla a mys l i  na  
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rozdílných cestách, z h lediska vědom í jsme si všichn i  podobni ve 
své l idskost i .  Jsme stejn í." 

Opravdová láska spočívá jednoduše v přijetí j i ného č lověka -
bezpodmínečném a úplném! Prožíváme věc i jeho duševního svě
ta . Je to jako dívat se jeho očima. Cokol iv  cítí, cokol iv podstupuje, 
prožíváme v některých okamžicích svého ž ivota také. 

Když mi lujeme, vnímáme ostatní jako bytosti, které se ote
víraj í na cestě k vyššímu vědomí. Chápeme, že bez oh ledu n a  
to, j a k  i ntenzívně us i lujeme o pozemské cíle, h ledáme všichn i  
jednotu a lásku. Jsme všichn i  n a  cestě k vyššímu vědomí. Někteří 
z nás naslouchaj í poselství, která nám život nabízí, a vědomě se 
snaží odstranit  své návyky. J i n í  tak rychle nepostupuj í, protože 
ještě nevědí, jak na sobě cílevědomě pracovat. 

Musíme se také naučit mi lovat sama sebe - právě tady a teď. 
Potřebujeme získat pocit, že ať svou m inu lost soudíme jakkol iv 
tvrdě, náš život začíná každý den znovu . Vždy jsme byl i hod n i  
lásky. Dítě může zlobit, a l e  lásku s i  zaslouží vždy. Dokud jsme 
naprogramován i  návyky n ižšího vědomí, jsme i my takovým i dět
m i .  Musíme se tedy vyrovnat s každou melodramatickou scénou, 
na které jsme se pod ílel i, když jsme ještě své návyky bra l i  vážně. ' 

I to je součást života a růstu . 
Každá část systému Živoucí lásky je navržena tak, aby vás 

nauči la  m i lovat každého bezpodmínečně - včetně sebe. Sem ín ko 
Živoucí lásky je jenom potřeba zasít ve vašem vědomí, a ono 
vzejde samo. Nebuďte k sobě tvrdí, jestl iže nedosáhnete osvícení 
do příští středy. Čím více se naučíte m i lovat a přij ímat sami sebe, 
tím lépe si budete uvědomovat, že děláte přesně to, co je třeba. 
Přinese vám to zkušenosti nezbytné pro růst k vyššímu vědomí. 

Jak můžete m i lovat druhé, když nem i lujete sami sebe? Láska 
k sobě a láska k druhým jsou stavební kameny, které k sobě 
při léhaj í, aby společně vytvoři ly harmonickou stavbu opravdové 
lásky. 

Uč it se bezpodm ínečné lásce znamená osvobozovat se od 
vl ivu naprogramovaných návyků (naléhavých emocionál n ích pří
kazů našemu biopočítači). U možňuje nám to jasně si uvědomovat, 
co probíhá tady a teď, moudře hodnotit a správně jednat pod l e  



Mí[u} bezpoámínečně I@žáéfio 
- včetně sebe 
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toho, jak s e  c hceme zachovat. K l íčové je  bezprostřední  emoc io
ná ln í  přijetí našeho tady a teď, tedy emoc ioná lní  přijetí toho, co  
bylo dříve nepřijate lné. 

J ak mi le  jsou emoce v č innosti, nejsme sc hopni jasně vním at 
sk utečnou ž ivotní s ituac i . B iopočítač vysílá k našemu vědomí zá
plavu informac í, ve kterých je zdůrazněno odloučení a odc izení. 
Na  zák ladě návykového programu hodnotíme své tady a teď velm i  
zk resleně. Přitom zvětšujeme rozdíly a potlačujeme podobnosti 
mez i  námi a "druhými" .  Naše schopnost bezpodmínečně m i lovat 
tak zcela zmizí. 

Všichn i  víme, že nestačí jenom c htít m i lovat. Pok ud s i  vzpo
m ínáme, vždy jsme si uvědomoval i ,  jak je l ásk a pro náš život 
dů ležitá. Víme, že větš ina neštěstí ve světě - problémů ve vztazíc h  
mez i  l idmi,  znečištění životního prostředí, předsudk ů, válek a j i 
nýc h  i nd ividuá lníc h  i skupinových zločinů proti l idskosti - spadá 
na vru b  nedostatk u  lásky. Jenže co v tom m ůžeme podn ik nout? 

Zákon vyššího vědomí navrhuje praktickou radu pro věk Vod
náře: 

Když urážíš sebe, 
vnášíš do světa stejné utrpení, 

jako když urážíš ostatní. 

Cesta živoucí lásky vám může k rok za k rokem objasnit, proč 
je pro vás tol ik těžké m i lovat. Také vám ukáže, co dělat. Dvanáct 
c est, kterými se zabýváme v následujíc í  k apitole, vám poradí, co  
je  pro stálý život v Sjednoceném oceánu lásky potřeba. 



I, , 

4 
DVANÁCT CEST 

Dvanáct cest bylo zformulováno v roce 1 972, a od té do
by změn i lo ž ivoty nespočetné ho množství l id í. Jde o moderní 
a praktický výklad moudrostí, které se shromažďova ly po tisíce 
let. Poskytnou vám návod, jak minutu po m inutě pracovat se 
svým vědomím při styku s okolním světem, a umožní  vám neustále 
prož ívat ž ivot naplněný štěstím, vědomím, láskou a radostí. Pokud 
jste j iž u naveni věčnými vzestupy a pády na horské dráze vašeho 
ž ivota a J ste opravdu odhodlán i  radovat se z něj, pak jste připra
ven i  využ ít Dvanácti cest k dramatické změně. V následujících 
čtyřech kapitolách budeme o každé z cest hovořit podrobně. 

Dvanáct cest k vyššímu vědom í vám ukáže, jak u rych l it váš 
duchovní růst, a umožní  vám vstoupit do nové ho ž ivota Živoucí 
lásky. Pomůže vám na lézt štěstí a krásu ukrytou ve vás .  Kdysi jste 
se nauči l i , že štěstí spočívá ve schopnosti uspořádat věci a l id i  
okolo sebe tak, aby odpovída l i  vašim tuž bám. Počet našich tužeb 
a le roste mnohem rych leji než naše schopnost je uspokojovat! 
Jakákol iv touha, jež vás č in í  nešťastnými, pokud ji nejste schopni 
uspokoj it, je v Systé mu ž ivoucí lásky považována za návyk. Kdy
kol iv se c ítíte jakkol iv zneklidněni, ž ivot vás upozorňuje, že byste 
se měl i zbavit svého návyku.  

Dokonce i když nějaký návyk přináší potěšení, netrvá taková 
radost obvykle d louho. Tehdy totiž začnete cítit, že je vaše potěše
ní ohroženo, a začnete se obávat změn, které by vás o ně mohly 
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připravit. Začnete také srovnávat své nynější  štěstí s tím, kterého 
jste již dosáh l i  dříve. Velmi  často pak zj istíte, že to současné se 
mu nevyrovná. To vše vám brání prožívat vaše tady a teď. Když 
s i  p lně uvědomíte cenu, kterou musíte za každý návyk zaplatit 
svým štěstím, uči níte velký k rok směrem k vyššímu vědomí. Vaše 
radost však může být ve stejných s ituacích úp lná, pok ud povýšíte 
své návyky na přednostn í cíle. 

Se vzrůstajícím i znalostmi o činnosti vašeho vědom í se naučí
te roz l i šovat mezi biopočítačem a jeho programovým vybaven ím .  
Nejdražší počítač může pracovat sebelépe, pokud d o  něj však 
vložíte vadné programy, získáte pouze vadné výsledky. Jestl iže 
nejste schopni stále m i lovat všechny okolo vás a nepřetržitě se 
radovat ze situací vašeho tady a teď, znamená to, že váš doko
nalý biopočítač pracuje pod le vadného programového vybaven í. 
Když se vidíte jasně a s p lným vědomím, uvědomujete s i ,  že j ste 
dokonal í. Vaším jediným problémem je změnit některé z dosud 
užívaných programů . 

Velmi  dů ležitou ú lohu v č innosti b iopočítače hraje také vaše 
ego. O no vybírá z t isíců programů ten, který bude formovat vaše 
pocity a zk ušenosti z právě probíhaj ícího děje. Samo však pracuje 
na zák ladě programového vybavení  minu lých radostí a bolestí. 
Je jako h lavn í kontrolor, který rozhoduje, jak é  pocity maj í  být 
uvedeny do chodu (radost, potěšen í, z lost, ža l, strach, zk lamání, 
podrážděnost atd .). Ego také vo l í, co přesně se objeví na ob
razovce vašeho vědomí. Vy si tedy uvědomujete pouze to, co 
vám vaše ego dovol í. Jestl iže se p lně zaměstnává reakcemi na 
l id i  a věci v oko l í  z h ledisk a  tří n ižších Center vědomí, budou to 
v prvé řadě tužby a obavy. Ty s i  tímto způsobem zaj istí naléhavé 
přednostní postavení. Většina programů n ižšího vědom í zastupuje 
priority z doby, kdy vám byly dva roky. Dokud se vám je nepodaří 
změn it, budete se stále  odvracet od energi í vnějšího světa, které 
jsou pro vás nezbytné, chcete- I i  žít v harmon ickém světě vyššího 
vědom í. 

Cesty se učíte používat v pěti etapách .  Každá z n ich vám 
pomáhá lépe s i  uvědomit, jaké nádherné, a někdy dokonce "zá
zračné" změny vnášej í Cesty do vašeho života. 



DVANÁCT 
k vyšším úrovním vědomí 

Osvobození 

1. Osvobozuji se od bezpečnostních, smyslových a mocen
ských návyků, které mě nutí pokoušet se násilím ovládnout situa
ce svého života, narušují tak mou rovnováhu a brání mi milovat 
sebe i druhé. 

2. Poznávám, jak návyky ovládají mé vědomí a vytváří zkres
lený obraz proměnlivého světa a situaci v mém okolí. 

3. Vítám každou příležitost (jakkoliv bolestivou), kterou mi 
minutu po minutě poskytuje má zkušenost, a umožňuje mi tak 
poznat své návyky, jejichž program musím změnit, chci-Ii se 
osvobodit od svých mechanických emocionálních struktur. 

Život tady a ted' 

4. Stále si uvědomuji, že mám vše, co potřebuji, abych se 
mohl tady a ted' radovat ze svého života - pokud nedovolím, aby 
bylo mé vědomí ovládáno požadavky a předpoklady založenými 
na již mrtvé minulosti nebo pomyslné budoucnosti. 

5. Tady a ted' přijímám plnou odpovědnost za vše, co pro
žívám, protože příčinou mého jednání jsou mé vlastní programy 
a ty také ovlivňují reakce lidí v mém okolí. 

6. Přijímám se plně tady a ted' a vědomě zakouším vše, co 
cítím, myslím, říkám nebo dělám (svých emocionálních návyků) 
jako nezbytnou součást růstu k vyššímu vědomí. 



CEST 
bezpodmínečné lásky a jednoty 

Kontakt s lidmi 

7. Upřímně se otvírám všem lidem s vůlí sdílet své nejskry
tější pocity, protože jakákoliv neupřímnost mě udržuje v iluzi 
odloučení. 

8. Hluboce soucítím s problémy druhých, nejsem však jejich 
starostmi, přinášejícími poselství potřebná k růstu, pohlcen. 

9. Jednám bez zábran, daří-Ii se mi milovat, vcítit se a být 
soustředěný, ale podle možností se snažím jednání vyhnout v si
tuacích, kdy jsem emocionálně rozrušený a nedosahuji moudrosti 
plynoucí z lásky a rozšířeného vědomí. 

Objevování vědomého vnímání 

10. Tiším stále neklid své racionální mysli, abych byl schopen 
vnímat jemnější energie, a mohl tak splynout se vším, co mě 
obklopuje. 

11. Stále si uvědomuji, kterého ze Sedmi center vědomí 
právě užívám, a cítím růst energie, vnímavosti, lásky a vnitřního 
klidu, otvírám-Ii všechna Centra vědomí. 

12. Vnímám každého, včetně sebe, jako probouzejí<::í se by
tost, která je zde, aby uplatnila své přirozené právo na dosažení 
vyšších úrovní bezpodmínečné lásky a jednoty. 
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1 .  V prvním období Cesty neznáte. Nevědomě úči nkujete 
v dramatu svého života a každý den mechanicky a nevědomě po 
něčem toužíte a něco odm ítáte. 

2. Ve dru hém období vás věci,  které se děj í nebo které někdo 
vyřkne, stále rozrušuj í, ačkoliv j ste si existence Dvanácti cest 
vědomi . Začínáte vidět, jak by mohly váš život změnit. Pokud 
by byly využity na úrovni programového vybavení a usnadňova ly 
by tak i nterpretaci vašeho tady a teď. Přesto však stále snadno 
pod léháte působení starých programů. D íky ni m se spontánně 
rozz lobíte, jestliže vás někdo kritizuje nebo se začnete bezděčně 
strachovat, pokud někdo uvede do chodu mechanismus vašich 
bezpečnostních návyků. Na tomto stádi u je zaj ímavé, že si exi
stenci programů nižšího vědom í uvědomujete a snažíte se ji m 
uni knout. Zároveň chápete, že existuj í ji né programy, které mů
žete použít při tvorbě radosti a štěstí ve svém životě. 

3. Když dospějete do třetího období, zj istíte, že jakmi le si 
uvědomíte nějaký nepříjemný pocit, například strach, z lost, žár
livost, žal  apod. ,  jste schopni přesně označit tu Cestu, jej íž pra
vidlo porušujete. Postupně tak zkracujete dobu, po kterou j ste 
nevědomě otroky svých dřívějších programů nižšího vědomí. Nyní 
zapojujete svou racioná lní  mysl  a s pomocí Cesty vysvětl ujete, co 
zakoušíte. Ve třetí etapě se můžete negativních emocí zbavovat 
celé  hodi ny. Časem však zjišťujete, že se doba vašeho rozrušení 
postupně zkracuje, takže ke konci jste pod vlivem negativních 
emocí jen po několik minut či dokonce sekund. Stále ještě m ůžete 
vyvolat negativní pocity, uni káte ji m však rych lej i .  

4. Ve čtvrtém období objevíte, ž e  pokud někdo udělá něco, 
co se vám nelíbí , nejspíše se začnete z lobit, a le ve stejný okamži k  
probleskne do vašeho vědom í některá z Cest. U možní  vám vhléd
nout do situace takovým způsobem, že z lobná reakce ztratí další 
možnost rozvíjet se. Získáváte stá le více svobody. Výrazně se tak 
zvyšuje vaše schopnost mi lovat, při j ímat a uvolněně komunikovat 
s lidmi .  

5 .  V pátém stádiu jsou všechny programy nižšího vědomí 
- dříve příčiny negativních emocionáln ích reakcí - odstraněny. 
Jednoduše reagujete na cokoliv, co se děje tady a teď vědomým 
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nebo nevědomým u žitím jedné z Cest jako h lediska, z něhož 
s ituac i  hodnotíte. Pravděpodobně s i  pamatujete, že v podobnýc h  
situ ac íc h  jste býval i  žárl iví nebo jste se rozhněva l i ,  avšak poc ity 
žárl ivosti či hněvu nyní j iž nejsou vyvolávány. Cítíte, že ovládáte 
svou mys l, protože jste sami zvol i l i  programy, pod le  kterýc h  by 
měla pracovat. Jen stěží můžete vykonat něco, co by vás víc e  
uspokoj i lo. 

Jakm i le začnete Dvanácti Cest využívat v běžnýc h  životníc h  
situ ac ích,  poznáte, ž e  váš život získal další krásný rozměr. Dřívější 
nepříjemné problémy se stávají nezbytnými zkušenostmi, k teré 
s j istotou používáte při dů ležité činnost i .  Tou je změna programu 
vašeho biopočítače. Náh le v idíte, že vše, co  se vám děje, je sku 
teč ně dokonalé.  Zakoušíte totiž buďto štěstí (to, jestl iže j e  vše ve 
shodě se struktu rou programového vybavení  vašeho biopočítače), 
anebo prožijete počátek negativní emoce. To je však pro vás 
vítanou příležitostí pokračovat v prác i na změně programu tak, 
aby se tento problém v budoucnu už neopakova l .  

Znění Dvanácti Cest uvádíme n a  předc hozíc h  dvou stranác h. 
Naučte se j im nazpaměť, aby mohly zapustit ve vašem vědomí 
h lu boké kořeny. To vám pomůže využít j ic h  jako programů for
muj íc íc h  vaše podvědomé vjemy. Pouhé čtení  sloužíc í  k rozu mo
vému poc hopení vám nedovol í  použít je jako dynamic ké nástroje, 
které mohou změnit váš život. Využívejte Cest k vysvětlování  
nepřetržitého proudu vědomí. Mohou vás dovést přímo k vyššímu 
vědomí a u možnit vám tak nalézt lásku ,  štěstí, moudrost a poc it 
naplnění, na které máte při rozené právo. 



5 
OSVObOZEN í  

Návyk je  program (nebol i operační příkaz vašemu biopočítači, 
který, jestl iže svět neodpovídá jeho struktuře, uvádí do c hodu 
nepříjemné emoc ionál ní reakce a znekl idňuje vaše vědomí. Jeho 
typickou vlastností je schopnost donutit vás emoc ionál ně reagovat 
a bezděčně jednat podle programu hněvu, obav, úzkosti, žárl ivos
ti, strachu apod ., v případě, kdy není uspokojeno vaše přání. 

První cesta 
Osvobozuji se od bezpečnostních, smyslových a mocen
ských návyků, které mě nutí pokusit se násilím ovlád
nout situace svého života, narušují tak mou rovnováhu 
a brání mi milovat sebe i druhé. 

Proč ničí návyky štěstí? Existuj í návyky, které neškodí? Copak 
nemohu mít ani jeden návyk? Neexistuj í snad správné návyky, 
například návyk na lásku, znalosti č i  růst vědom í? 

Samozřejmě že mužete m ít nějaký návyk. Mužete j i ch  m ít 
to l ik, kol i k  c hcete. Za každý z n ich však zaplatíte svým neštěstím. 
Návyk je totiž podporován celým vírem emoc í. Z času na čas 
vás proto uvede do emoc ioná lního válečného stavu se sebou 
samými nebo s j i nými. Návyky ovládaj í vaše vědomí a brání vám 
jasně vnímat. Stoj í mezi vámi  a ostatním i  l idmi ,  protože každého 
hodnotíte podle toho, do jaké míry  od něj očekáváte h rozbu nebo 
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podporu. Návyky nejsou nezbytné, protože je možno dělat stejné 
věc i a radovat se ze stejnýc h  prožitků i bez n ic h. Na úrovn i 
vyššího vědomí se můžete těšit z každé krásné chvíle, kterou život 
nabízí. 

Ve světě okolo nás se vše stá le mění. Neustále  se proměňuje 
i naše mysl a tělo. Minutu po m inutě, měsíc po měsíc i, rok po roce 
tyto změny postihují  naši sc hopnost přimět proud života, aby se 
přizpůsob i l  despotic kým návykovým vzorům, jak to předpokládá
me a jak po tom toužíme. Oc itáme se tak v nekonečném zápase, 
ve kterém se snažíme uvést vnější svět do souladu s naš imi  návyky. 
Takový boj je nakonec vždy marný. N ikdo n ikdy neměl dostatečné 
postavení, moc ani znalosti k tomu, aby překonal základní ž ivotn í 
pravidlo - něco získáváš a něco ztrác íš. 

Poc ity spojené s n ižším vědom ím působí tak, že i když se 
nám v průběhu dne podaří mnoho návyků uspokojit, stačí jeden 
jediný neuspokojený, a by nás svými útoky na naše vědomí uč in i l  
nešťastnými .  V této bitvě není  možno zvítězit. Neexistuj í návyky, 
jež by nebyly příč inou neštěstí. Ty vyšší ( láska, růst vědom0 pouze 
způsobují méně utrpení než bezpečnostní, smyslové a mocenské 
návyky n ižší úrovně. 

Dokud budete pod vl ivem návyků, bude váš dokonalý bio
počítač (vaše mysl )  posed lý marnými pokusy zajistit vám štěstí -
bude se snažit zmanipu lovat okolní  svět tak, aby odpovídal vaš im 
požadavkům. Návyky ovládaná mysl není  schopna soustředit se 
na jemné vibrace l id í  a věc í okolo vás .  Je to jako když v orc hestru 
přeh lušuj í bic í  nástroje f létny a smyčce. Pro harmonic ký ž ivot 
ve vyšším vědomí je však třeba sc hopnosti vn ímat svět z h rubší 
i jemnější strany. Návyky nejsou zlé a špatné. Pouze za ně platíme 
ztrátou vnímavosti, moudrosti, aktivity a štěstí příl iš mnoho. 

Návyky vám vždy, dříve či pozděj i ,  přivod í poc it neštěstí. 
Přednostní c íle n ikdy. Když svůj návyk nemůžete uspokoj it, jste 
nešťastní. Pokud jej uspokojit můžete, zakoušíte na chvíl i příjemný 
poc it, ú levu nebo l hostejnost. Jestl iže se vám nepodaří uspokoj it 
přednostní c íl ,  jste pouze l hostejní - jednalo se ostatně pouze 
o něco, čemu dáváte přednost. V opačném případě však váš 
dobrý poc it ze života j i stě neutrpí. Tento zdroj uspokojení nemusí 
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být ochraňován egem a rac ioná lní  mys l í. Vaše štěstí na něm j i ž  
není závislé� Povýšení všec h návyků na úroveň přednostníc h  c íl ů  
(nebo jej ic h  úplné odstranění, jestl iže nemohou přispět k radosti 
ze života) je k l íčem k nepřetržité radosti a lásce. Člověk, který se 
vydává na cestu k vyššímu vědomí, si může dovo l it pouze takové 
fyziologic ky nezbytné emoc ionální požadavky, jako je vzduch, 
potrava (když má h lad) nebo úkryt (když mu je c h ladno). Jakýkol iv 
j iný návyk lze považovat za nemoc !  

O tom, c o  j e  návyk a c o  přednostní c íl ,  rozhoduje pouze 
vaše emoc ionální programové vybavení. Je třeba jasně poc hopit, 
že pokud hovoříme o možnosti vzdát se návyků, máme na mys l i  
změnu programů té části vašeho mozku,  která, není- I i  možno 
uskutečnit to, po čem toužíte, vytváří nekl id a poc it neštěstí. Váš 
ž ivotní styl se při povyšování návyků na přednostn í c íle změnit 
může nebo také nemusí. Je naprosto nezbytné vědět, že růst, který 
zde popisujeme, spočívá zcela ve změně nevědomého emoc ionál
n ího programového vybavení  a není nutně zaměřen k proměně 
vnějšího jednání. Můžete dělat cokol iv, čemu dáváte přednost, 
pokud to není vaším návykem. Jestl iže se totiž od svýc h návyků 
osvobodíte, bude pro vaše jednání příznačná moudrost. 

Za některé návyky musíte platit více  než za ji né. N ávyk na 
peníze v bance nepřinese asi n ikdy tol i k  uspokojení jako tou ha 
po doktorantském titu lu. Oba návyky vás však budou udržovat 
ve stavu ohrožení, oba ovládnou vaše vědomí a oba vám zabrání 
soustřed it se na celou škálu barev světa okolo vás . A je j i sté, že po
kud c hcete z ískat peníze č i  znalosti, nemusíte na n ic h  být závis l í. 
Můžete j im  (stejně jako čemu kol iv j inému) pouze dávat přednost, 
a tehdy (ale pouze tehdy) se budete p lně radovat z jakýchkol iv 
peněz nebo znalostí, které vám proud života přinese. 

Vaše návyky tedy nejsou vytvářeny vnějším i  okolnostmi. Je 
nutné změnit pouze vn itřní emoc ioná lní  programové vybavení 
a je výborné, že to je zcela ve vašich možnostech. Dosud jste se 
pouze marně snaž i l i  zman ipu lovat vnější svět tak, aby odpovídal 
vaš im návykům. Když se návyků zbavíte a m ísto n ic h  se budete 
rozhodovat na základě přednostníc h  c ílů,  budete svůj ž ivot ž ít 
v pokl idném světě. 
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Poznávám, jak návyky ovládají mé vědomí a vytváře
jí zkreslený obraz proměnlivého světa věcí a situací 
v mém okolí. 

Nevidíme věci takové, jaké jsou, a le takové, jac í  jsme my. 
Každý návyk zkresluje správné zpracování obrovského množství 
i nformac í, které nás zaplavuj í  prostřednictvím všech smys lovýc h  
vstu pů .  To se děje n a  ú rovni vědomé i nevědomé. Biopočítač 
obdrží každou seku ndu mi lióny elektroc hemic kýc h  podnětů při
c házej íc íc h  ze zrakovýc h, s luchovýc h, c huťovýc h a čichovýc h  
č idel a také z orgánů a tkání  uvnitř těl a. Například i každý vlas 
je nervově spojen s mozke m. Všec hny vnit řní orgány neu stále 
vysílají signály k vašemu biopočítači , ale větši na z nic h je  však 
naštěstí zpracovávána na ú rovni nevědom í. 

Reti ku lární aktivační systém vašeho bi opočítače vytváří s íť, 
jež rozhoduje, které podněty vstoupí  do vědomí. T řídí údaje a ode
sílá  je do mozkového centra . Je vaším h lavním analyti kem. Tato síť 
je sc hopna vaše vědomí utlumit a uvést do spánku. Může jej však 
také vybudit a váš spánek u končit. Právě tento nervový systém 
zastává funkci často označovanou jako "ego". (Viz :  Kapito la 22, 
kde hovoříme více  o nervových či nite l íc h  ovlivňujíc íc h  vědomí.) 

Ačkoliv se vaše vědom í může přepínat z jednoho podnětu 
na d ru hý obrovskou ryc h lostí, vědomě můžete v jednom okamži 
ku věnovat pl nou pozornost pouze jedné věci. J ak  se  reti ku lárn í 
aktivační systém ( neboli ego) rozhoduje, co odeslat do vědomí? 
Řídí se přitom programy, které do něj vkládáte od dětství. Vaše 
naprogramované návyky tak ovlivňují  způsob, jakým zakoušíte 
svět. Jsou totiž pro váš reti ku lární aktivační  systém vodítkem pou
žívaným při rozhodování, které údaje maj í  být potlačeny a které 
vstou pí do vědomí a vynut í si tak vaši p lnou pozornost. Takto 
si postu pně, záslu hou vědom í  příli š ovládaného skutečnostmi , po 
kterých pod le svýc h programů toužíte nebo kterých se obáváte, 
vytváříte zkreslený obraz lid í  a věc í okolo vás . 

Čím déle s tímto obrazem světa žijete, tím více jste si jisti, 
že je jedi ný "pravdivý". Budujete si falešnou představu o sobě 
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i o l idech a situacích vašeho světa. jestl iže totiž vaše mysl v prav
divost něčeho věří, vytváří zpětnou vazbu a s jej í  pomocí pos i l uje 
a formuje další vnímání. 

Měl i  byste mít stále na paměti, že si mysl vytváří svůj svět. 
Struktury návyků (očekávání, tužby, vazby, požadavky, ustá lené 
způsoby myšlenO ovládaj í vnímání  věcí a l id í  okolo vás . Vidět, 
jak na sebe věci vašeho světa skutečně působí, můžete jenom 
tehdy, pokud se osvobodíte od svých návyků.  

Třetí cesta 
Vítám každou příležitost (jakkoliv bolestivou), kterou mi 
minutu po minutě poskytuje má zkušenost a umožňuje 
mi tak poznat návyky, jejichž programy musím změnit, 
pokud se chci osvobodit od svých mechanických emo
cionálních vzorů. 

jak rozpoznáte své návyky? je to snadné. Stačí, když si po
všimnete tužeb a očekávání, jej ichž prostředn ictvím se v různých 
životn ích situacích znekl idňujete. Když vstoupíte do proudu své
ho vědomí, objevíte návyky, které vás naplňuj í  obavami, úzkostí, 
záští, nervozitou, strachem, z lostí, nudou atd . Každého nepříjem
ného pocitu tak využíváte jako příležitosti k růstu vědomí. Možná 
budete stále  pociťovat neklid a nervozitu, přesto však začnete pro
nikat ke kořenům příčin vašich výstupů a pádů, krátkých záblesků 
radosti a d louhých období nespokojenost i .  Zažijete h luboké uspo
kojení, protože budete více bdě l í  a probuzení! 

Dříve jste se stále snaž i l i  nacházet l id i ,  kteří by co nejmé
ně narušoval i  vaše složité bezpečnostní, smyslové a mocenské 
návyky. Pokud se však od nich chcete osvobodit, bude nejspíše 
člověk, který vás přitahuje nejméně, tím nej lepším učitelem. Když 
budete při práci na svých návycích ve styku s někým, koho byste 
ze svého ž ivota j indy vylouči l i ,  váš růst se u rych l í. Pokud zj istíte, 
že se dokážete soustřed it bez oh ledu na to, co takový člověk dělá, 
poznáte, že jste j iž změnili programu návyků, které byly příč inou 
vašeho pocitu odc izení. A ačkol iv jste tento vztah udržova l i  pro 
svůj vlastn í  růst, poskytova l i  j ste tomuto člověku cenné zkušenosti, 
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které může i on využít pro svůj rychlý rozvoj (napřík lad prožitek 
bezpodm ínečné lásky). Změn i l i  jste programy návyků, které vás až 
dosud odcizovaly, a nyní tedy můžete rozvinout lásku a jednotu, 
jež vás bude spojovat. Možná však máte j iné představy o tom, jak 
využít další  čas (potom by pro váš růst bylo vhodnější  s ledovat 
přednostní cíl), a v budoucnu proto chcete být s tímto č lověkem 
ve styku méně nebo vůbec. 

Vaším učitelem je kdoko l iv a cokol iv  okolo vás. Když vám 
nefu nguje pračka, je prověřována vaše schopnost k l idně přij mout 
nepřijatelné. Jestl iže jste navykl í, že jsou vaše spotřebiče vždy 
v provozu, budete trpět. Pokud dáváte přednost tomu, aby správ
ně fungova ly, nebudete se pokoušet vyřešit svůj problém snahou 
připsat nepříjemné pocity potřebě opravit je tady a teď. 

proud vědomí se stává v každém okamži ku zaj ím avým 
a opravdovým tehd y, jestl iže vše vnímáte jako další krok na cestě 
k vyššímu vědomí. B rzy začnete pociťovat klid a lásku téměř 
nepřetržitě. To vám vaše vědomí sděl uje, že využíváte Dvanácti 
cest stále obratněj i .  Stačí j ít dál - jste na správné cestě. 



6 
ŽiVOT TAdy A TEď 

Zajímavou vlastností Dvanácti cest je skutečnost, že pokud jste 
schopni důkladně se řídit kteroukol iv  z nich, používáte zároveň 
téměř všechny. Jsou systematicky propojeny, a to vám usnadňuje 

zapojit se do svého jednání. čtvrtá až Šestá cesta vám budou 
už itečné, zvláště když se budete učit žít ve věčně přítomné 
chvíl i ,  ačko l iv každá z Cest mění vaše programy i z tohoto 
h lediska. 

čtvrtá cesta 
Stále si uvědomuji, že mám vše, cO potřebuji, abych 
se mohl tady a teď radovat ze svého života - pokud 
nedovolím, aby bylo mé vědomí ovládáno požadavky 
a předpoklady založenými na již mrtvé minulosti nebo 
pomyslné budoucnosti. 

Jestl iže se netěšíte z každé přítomné chvíle svého života, 
je to proto, že vaše návyky (které znáte jako tužby, vazby, po
žadavky, předpoklady, emocioná lní  programy, představy o tom, 
jak by k vám mělo okol í přistupovat) nutí prodlévat v j iž  mrt
vé minu losti nebo pomyslné budoucnosti .  Brání  vám být právě 
tady a ted'. V životě existuje pouze věčně přítomná chvíle a způ
sob, jakým ji prožíváte, je tvořen programovým vybavením vaší 
mys l i .  
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Většina l idí  neustá le  m luví o to m, co děla l i  dříve nebo co 
plánují pro budoucnost. Tímto způsobem se udržuj í na ú rov
n ích n ižšího vědomí. Nej lépe je neu lpívat v takových diskusích 
a nedovol it svému vědomí prodlévat v minu losti, protože takové 
stá lé  víření mys l i  (a proud slov, jenž ;z něj vyvěrá) vám zabraňuje 
v úp l ném prožíván í přítomné chvíle. 

Stejně tak se vám nepodaří zaj istit si nej lepší budoucnost 
tím, že na ni budete nepřetržitě mysl et. Jestl iže existuje něco, co 
potřebujete udělat právě tady a teď, pak neváhejte a udělejte to. 
A pokud jste j iž uděla l i  vše, o čem si  mysl íte, že je v této chvíl i  
udělat potřeba, nen í j iž  nutné zapln i t  si své vědomí myšlenkami 
na budoucnost. 

Skutečné řešení problémů vašeho ž ivota se vyjeví tehdy, 
jest l iže se přestanete přít se svými návyky a p lně se vcítíte do 
l id í  a věcí ve vašem okol í. Pokud bude vaše vědomí sledovat 
mysl, tělo a také všechny a všechno okolo vás z hlubokého, 
tichého místa ve vašem n itru, zj istíte, že odtud intu itivně tryská 
vše, čemu potřebujete porozumět. Z ískáte i ntuitivní vh led, který 
vám u kazuje, co je třeba dělat, aby bylo možné volně plynout 
s proudem života . 

Ve svém tady a teď můžete být přítomn i  pouze tehdy, když 
bezprostředně emocionálně přij ímáte vše, co se ve vašem životě 
děje. Pokud chcete něco změnit - dobře. Udělejte to. A pokud 
se vaše vědomí j iž osvobodi lo z vřavy emocí, mohou být takové 
změny opravdu zásadní. Jste vnímavější a vše jednání je účinnější, 
protože nyní jste j iž  schopni využít k vol nému plynutí směrem, 
jemuž dáváte přednost, všech možností vašeho biopočítače. 

Když vám například praskne pneumatika, můžete se rozzuřit 
na pneumatiku nebo na l id i ,  kteří vám j i  proda l i , můžete mít vztek 
kvů l i  dalším nezbytným výdajům - anebo můžete zabránit svým 
návykům, aby naruš i ly  váš k l id a rov nováhu.  Prasklá pneumatika 
je nakonec pouze součást vašeho tady a teď. Tuto situaci můžete 
uč in it nepříjemnou pouze tím, že se rozčíl íte. Nepřivykejte tom u, 
že vaše pneumatiky nepraskaj í. Dávejte pouze přirozeně přednost 
těm, které zůstávaj í nahuštěné a vydrží déle. Když pneumat ika 
praskne, přij ímáte nepřijatelné. Uvědomujete si, že je to real ita 
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vašeho tady a teď. Ačkol iv  jste přiš l i  o pneumatiku, nemusíte ztratit 
také svůj k l id a rozvahu, a šířit tak vibrace útočící na návykové 
struktury l id í  ve vašem okolí, které by dále způsobi ly jej ich napětí 
a úzkost. 

Vyrovnanost je cílem. Je ale také prostředkem opravdového 
života. Když se soustředíte na přítomný životní okamžik, zj istíte, 
že vždy máte vše, co potřebujete, abyste se mohl i  těšit z každé 
chvíle. Až dosud jste nebyl i nepřetržitě šťastn i pouze proto, že 
jste se zmocňoval i  svého vědomí prostředn ictvím myšlenek na 
něco, co jste neměl i .  J indy jste se snaž i l i  u lpívat na něčem, co 
jste s ice měl i ,  a le co j iž nebylo pro váš ž ivot přiměřené. Prožitek 
svého tady a teď (n ikol iv myšlenky na minu lost či budoucnost) je 
k l íčem k nej lepšímu možnému soužití s l idmi  a věcmi okol n ího 
světa . 

Význam pojmu tady a teď je pěkně vykreslen v zenovém 
příběhu o mnichu, který byl pronásledován dvěma tygry. Doběh l  
až  na okraj útesu . Oh lédl se  - tygři mu byl i  v patách .  Vš iml  s i  
úponku vína visícího nad útesem, vyšplhal se k němu a začal se 
po úponku spouštět dolů z útesu.  Když poh lédl dolů, uviděl dva 
tygry čekající u paty skály. Vzh lédl, a moh l pozorovat dvě myši 
okusující jeho úponek. A právě tehdy uviděl na dosah paže nád
hernou jahodu.  Utrh l j i  a vychutnal nej lahodnější jahodu svého 
života ! 

Ačko l iv tohoto mnicha děl i lo od smrti pouze někol ik  minut, 
dokázal se radovat ze svého tady a teď. Náš život je stále p lný 
"tygrů", a le také "jahod". Dovol íme si však jahody vychutnat? 
Nebo užíváme naše vzácné vědomí pouze k tomu, abychom se 
obáva l i  tygrů ? 

Vš imněme si také, že mnich reagova l na fyz ické nebezpečí 
tím nej intel igentnějším způsobem. Prchal  před tygry a málem se 
mu podaři lo spustit se na úponku vína z útesu.  Když to uděla l ,  
zůstal plně přítomen ve svém tady a teď a byl schopen radovat 
se ze všeho, co mu život nabízel. Ačkol iv smrt byla na dosah, 
nedovo l i l , aby jej zastraši ly myšlenky na budoucnost. Když udělal 
vše, co udělat mohl, využ i l  svého ušlechti lého vědomí k tomu, 
aby plně vychutnal každý okamžik svého ž ivota. 
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Existuje rčení: "Zbabělec umírá tisíckrát, odvážný pouze jed
nou ." Smrt čeká jednou každého z nás. Proto se však nemusíme 
stát tím, co existenciona l i sté nazývaj í "živou mrtvolou" .  

Vždy se najde něco, co můžeme zvel ičit, a ohrozit tak naše 
bezpečnostn í, smyslové a mocenské návyky. Můžeme však také 
vědomě udělat vše potřebné a potom odvrátit pozornost a těšit se 
z toho, z čeho se těšit můžeme. A pokud se radujeme z toho, co 
máme, a netrpíme tím, co nemáme, nacházíme vždy vše, co je 
ke štěstí potřeba. 

Pátá cesta 
Tady a teď přijímám plnou odpovědnost za vše, co pro
žívám, protože příčinou mého jednání jsou mé vlastní 
programy, a ty také ovlivňují reakce lidí v mém okolí. 

Kdykol iv se cítíte nešťastni, vaše emoce vám sdělují, že l idé 
a věc i neuspokojují návykové vzory vložené do vašeho b iopo
čítače. Takto rea l i sticky však obvykle neuvažujete. Místo toho 
v iníte z vašeho neštěstí někoho nebo něco m imo vás. Říkáte něco 
jako : "Žárlím na Janu", nebo "Já se z toho Honzy zblázním".  Ve 
skutečnosti však pouze někdo dělá něco, co neodpovídá struk
turám vašich návyků . Vaše návyky vás č in í  nešťastným i .  Pokud 
převezmete tady a teď p lnou odpovědnost za vše, co cítíte a co se 
vám děje, nebudete j iž  ze svého neštěstí n i kdy v in it někoho nebo 
něco mimo vás . Pochopíte, že v in i t  "druhé" je vým luva. Udě la l i  
íste s i  to sami !  

Nemusíte být j i ž  nadále mechan ickou osobností, která se  cítí 
být světem "smýkána", pokud si uvědom íte, že "smýkat" sebou 
můžete jen vy sam i .  Začnete vidět spoj itost mezi svými emocio
ná ln ím i  programy a utrpením. Pak j iž můžete něco podn iknout -
m ůžete začít měnit své programové vybavení. 

Váš svět se tvoří ve vaší mys l i .  Předpoklady, požadavky, nadě
je, strach, návyky, motivace, minu lé  zkušenosti, váš systém jazyka, 
i nd ividuá ln í  seskupen í idej í, myšlenek a všeho intelektuá lního, 
vaše emoce, struktura a č innost nervové soustavy, zpětná vazba 
z celého těla  - to vše na sebe slož itým způsobem pusobí a vytváří 
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vaše vjemy, tedy "obraz", který si sestavujete z energií  při j ímaných 
různým i smysly od l id í  a věcí okolo vás. Vaše vjemy jsou tedy jevy, 
na kterých se podíl í pozorovatel i pozorovaný. 

Od l id í  a věcí ve vašem okolí přijímáte odezvy a to neustále 
ovl ivňuje zpracování vstupních smyslových údajů .  M i l uj ící  č lověk 
ž ije v láskypl ném světě. Takoví l idé plynou svými ž ivoty a jej ich 
jemná a přij ímaj ící vědomí se zrcad lí  v Itdech, kteří je obklopuj í. 
Přísloví praví: "Smířl ivá odpověď odvrátí hněv." 

Podobně nepřátelský člověk žije ve světě plném nepřátelství. 
Jestl iže jste uvn itř zatvrzel í  a ostatní vn ímáte jako své soupeře, 
pokud je vaše zdvořilost pouze tenkou s lupkou na povrchu, pod 
n íž se skrývá naléhavý hněv, výsměch a odpor, kdyko l iv není vše 
pod le  vašich představ, pak s i  kolem sebe vytváříte l id i  s přesně 
týmiž vlastnostmi .  J iným i s lovy, vaše jednání vyvolává reakce l id í  
okolo vás - s výj imkou l i d í  pohybuj ících se na úrovni čtvrtého 
(nebo vyššího) centra vědom í. Vědomé bytosti zůstávaj í mi lu j ící  
a soustředěné bez ohledu na to, jak  napjatá je s ituace v jej ich 
oko l í. 

Svět má tedy sklony stát se vaším zrcad lem. Kl idný člověk žije 
v k l idném světě, zlostný s i  buduje svět plný z losti .  Vstřícní  l idé 
probouzej í v ostatních vstřícnou energ i i .  Člověk, nepříl i š  přátel ský, 
může být jen stěží překvapen, když potkává pouze l id i ,  kteří mu 
oplácej í stej ným . Šťastní l idé nacházej í svět zaplněn šťastnými 
l idmi ,  protože i l idé nešťastn í zakoušej í při setkání  s n im i  na 
okamžik  radost a štěstí! 

V některých l idech vidíte svůj obraz obráceně. Tíhnete- I i  
k jednomu pól u  spektra, můžete kolem sebe vytvářet pól opačný. 
Jestl iže jste například s i l ně navykl í  na pořádek a č istotu, budou m ít 
ostatní l idé ve vašem okolí  sklony být více nepořádn í  než obvykle. 
Pokud však naopak bude nepořádek vaším návykem, můžete ve 
svém okolí  vzbudit pořádkum i lovné reakce. Vyhraněnost vašeho 
programu může vyvolat u l id í, se kterými jste ve vzájemném styku, 
opačné reakce ega. 

S dalším růstem začínáte vidět, že existují stovky způsobů, 
kterým i vytváříte vědomí l i d í  okolo vás. Samozřejmě že i on i 
se podílejí na určování obsahu vašeho vlastního vědom í. Jestl iže 
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j asně vidíte, co se ve skutečnosti děje, nabízí se vám opravdu 
skvělá zábava. 

Když celou hru pochopíte a osvobodíte se od n í, vcítíte se do 
h l ubších úrovní bytí č lověka. Zde jsme si podobn í a zakoušíme 
společně jednotu . Osvobozujete-I i  se od svých návyků, pomáháte 
v tom j jiným. 

Vaše předpoklady a předpovědi se tak mohou samy nap ln it. 
Protože váš svět je tvořen ve vašem vědomí, jed iné, co je nutné 
uč in it pro jeho změnu, je změna vědom í! Je to jed iná možnost, 
jak žít v krásném světě p lném radosti .  Když se naučíte používat 
Dvan,1ct cest, a stanete se tak bytostí více vědomou, zj istíte, že 
ž ijete v Oceánu j iných m i l uj ících a vědomých bytostí. Aniž bys
te se pokoušel i  někoho měn it, budete jednat tím nejvhodnějším 
způsobem a budete tak i ostatním pomáhat stát se více m i l uj ícími 
a vědomými .  

Šestá cesta 
Přijímám se plně tady a teď a vědomě zakouším vše, co 
cítím, myslím, říkám nebo dělám (včetně svých emocio
nálních návyků) jako nezbytnou součást růstu k vyššímu 
vědomí. 

Cesta ž ivoucí lásky k vyššímu vědomí je založena na schop
nosti přij ímat bezprostředně emocioná l ně tady a teď to, co jste 
dříve ve svém ž ivotě považova l i  za nepřijatel né. Přijetí j ednoduše 
znamená nepřivod it s i  emocioná lní  konfl i kt kvů l i  něčemu, co prá
vě vn ímáte. Nemusíte však prožít zbytek života s nějakou j istou 
osobou nebo v nějaké konkrétní situac i .  Máte možnost dělat vše, 
čemu dáváte přednost - pouze nesmíte být závis l í  na výs ledcích 
svého konání. Jestl iže někdo udělá něco, co "ubl íží vašemu egu", 
bude váš růst pokračovat rych lej i ,  budete-I i  takového člověka vě
domě považovat za svého učitele. Ten vám potom pomáhá odha l it 
návyky, jej ichž program je nutno změnit. 

Pokud vědomě vn ímáte vše, co cítíte a děláte, jako před
stavení  v d ivad le  zvaném svět, pak ž ivot opravdu .vychutnáváte. 
Vidíte sebe i ostatn í jako herce v každodenní hře ž ivota. Tělo 
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nebo mysl a le netvoří vaše skutečné já.  Nejste herc i .  Skutečné 
"já" je proces, ve kterém s i  uvědomujete své vlastn í vědomí. Toto 
vaše Vědomé vnímání pouze sleduje celé představení ze strany 
publ i ka. Shakespeare napsa l :  

Život je jen hra 
a my pouzí herci. 
Vstupujeme častokrát; 
vyzkoušíme mnoho rolí. 

Když pozorujete celé drama svého života i života j i ných l id í  
z bezpečné vzdálenosti výhodného místa v h led išt i ,  začínáte s i  
vytvářet odstup, který vám dovolí  vidět své návyky jasněj i .  Potom 
zj istíte, že je pro vás snazší p lně přijmout návyková dramata, která 
musíte na jevišti života sehrávat. Budete vše vědomě vnímat jako 
nezbytnou součást růstu k vyššímu vědomí a naleznete v tom stále 
vzrůstaj ící potěšen í. 

Jest l iže chcete kráčet po Cestě ž ivoucí  lásky, nemusíte se 
s vojenskou úzkoprsostí cvičit a kritizovat. Pouze vše uvol něně 
a vědomě prožívejte a přij ímejte - a mějte na paměti, že každá 
jednotl ivá zkušenost je pro přítomný okamžik  vašeho růstu k vyš
š ímu vědom í tou nej lepší. Pokud budete k vědomé interpretaci 
nepřetrž itého proudu vědomí používat Cesty ž ivoucí lásky, budou 
vaše návyky postupně m izet. Nekroťte řeku - pouze ji vědomě 
zakoušejte z výhodné pozice, kterou vám zaj išťuje Dvanáct cest. 
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Cestou vyššího vědom í je splýván í - n i ko l iv manipu lace. Plynout 
znamená pohybovat se společně se s i lami  okolo nás, být naladěn 
na vibrace l id í  a věcí, které nás obklopuj í. Splýván í  umožňuje na
lézt lásku, krásu a k l id,  tedy to, co v životě postrádáme. N ic  z toho 
vša k  nemůžeme založit na našich v dětství přijatých představách 
o štěstí. Nemůžeme totiž harmonicky plynout, dokud jsme otroky 
svých návyků . Návyky nás nutí manipu lovat sami sebou i ostatní
m i .  My, jakožto dospě l í  l idé, jej ichž mysl a tělo j iž dokonči ly svůj 
organický vývoj, však máme schopnost harmonicky a láskypl ně 
plynout s tokem svého ž ivota. 

Sedmá cesta 
Upřímně se otvírám všem lidem s vůlí sdílet své nejskry
tější pocity, protože jakákoliv neupřímnost mě udržuje 
v iluzi odloučení. 

Když začínáte povyšovat své návyky na úroveň přednostních 
c íl ů  (nebo je zcela  odstraňujete), zj išťujete, že j iž  nemáte před 
n i kým co skrývat. Potom je příjemné upřímně s každým sdílet 
vše, co zakoušíte. Když se zbavujete svých návyků a spějete tak 
k vyššímu vědomí, jste schopni upustit od každé klamné, subjekto
objektové manipulace her, kterých se účastn íte (týkaj í se peněz, 
bezpečí, vztahů mezi mužem a ženou, prestiže, moci, vědomosti, 
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odbornosti atd . ) .  Mohou to být příjemné hry, pokud je hrajete 
vědomě a naplněni láskou. Stanou-I i se však vaš imi  návyky, jsou 
zdrojem utrpení. 

Pokud nejste ve vztazích k l idem zcela otevření a upřímní, 
pokud skrýváte část svých pocitů, setrváváte v i l uzi odloučení. 
Nejsou však všichn i  v pasti svých bezpečnostn ích, smyslových 
a mocenských návyků ? Propad l i  jste snad i l uz i ,  že vaše poci
ty a tužby jsou nato l ik  strašné, že by ostatn í šokovaly? Anebo 
jsme opravdu vš ichni stej ní? H l uboko uvn itř zakouší každý z nás 
podobný pocit samoty a utrpení, který nám brání  být kl idnými 
a m i lujícími ,  a jehož příčinou jsme my sam i .  My jej však nevní
máme jako něco, co by mělo svou příč inu v nás. Všichni se někdy 
ocitáme v podobných nesnázích. 

jednou z možností, jak strhnout zed' našeho od loučení, je 
hovořit s l idmi  takto: "Tak tady jsem. Díky svým návykům cítím 
tady a teď právě toto. Přijímám sám sebe (včetně svých návy
ků), protože jsem na cestě poznání ke kl idnému a láskypl nému 
vyššímu vědomí." 

Pokud je nablízku někdo, kdo zakouší stavy vyššího vědomí 
téměř nepřetržitě, můžete s i  být j isti, že vás bude bezpodmínečně 
přij ímat takové, jací právě jste. I on kráčí stejnou cestou a jeho 
přednostn ím cílem je pomoci vám.  Když se můžete uvo ln it a bez 
zábran komunikovat, rostete nej rych lej i ,  a vaše radost z cesty je  
největší (ačko l iv po n í  přetrvávaj í návyky, někdy rozsévaj í trny) . 

je příjemné, když se můžete otevřít a umožníte tak l idem, 
aby vás viděl i celé. Budete překvapeni,  jak rychle se dokáží vzdát 
svých her a přijmout vás bez fa lešných masek a rol í, se kterými  
jste se dříve ztotožňova l i .  Máte p lné právo cítit se  právě tak, j ak  
se c ítíte. Pokud to "ostatním" vadí, je to jejich problém. jste jej ich 
učitelem a poskytujete j im zkušenosti, které potřebuj í pro změnu 
programů svých návyků - stejně jako oni pomáhaj í  vám . 

jestl iže důsledně využíváte Cest, nemusíte na n ikoho, s kým 
chcete sdílet své nejh l ubší pocity, křičet, pod le  jej napadat nebo 
jej j i nak neúnosně ohrožovat. Nepotřebujete n i koho odsuzovat 
ani mu dokazovat, že se mýlí. Nyní j iž hovoříte pouze o svém 
vlastním vědomí. Místo: "jsi strašný - nechci tě už an i  vidět" 



Kontakt s lidmi 33 

můžete říc i :  "Spoj i l  jsi mě s jedním z mých návyků a Ja se 
teď právě na tebe zlobím a nechci s tebou být." Když m luví
te pouze o svém vlastn ím vědom í, poskytujete sobě i druhému 
lepší příležitost překročit své návykové programy vyvolávající i l uz i  
odloučení. 

Devátá cesta navrhuje, abyste si k překonání emoce, způso
bené návykem, poskyt l i  trochu času.  Pokud však váš růst teprve 
započa l, považujete možná za důležitější  bezprostředně komuni
kovat, aby vaše vztahy by ly stále "aktuá ln í" . Pamatujte s i :  neup
římnost odcizuje, otevřenost sjednocuje. 

S růstem k vyššímu vědomí začínáte v idět, jak mnoha způso
by jste se až dosud účastn i l i  složitého přehrávání rolí. V něm je 
obsaženo mnoho skrytých doporučení ("měl bych", "neměl bych") 
vytvářej ících celé systémy požadavků a předpokladů .  Přib l ížit  je
den druhému se můžete pouze tehdy, když upřímně a otevřeně 
sdílíte své pocity a odhalujete tak své bezpečnostní, smyslové 

a mocenské hry. Zj istíte, že pokud své přednostní cíle vyjadřu
jete dostatečně zřetelně pro sebe i pro ostatn í, jste schopn i toto 
záludné drama překonat. Uvědomíte s i ,  že otevřená komun ikace, 
zahrnující  i ty nejvn itřnější pocity, pomáhá vašemu egu (stej ně 
jako egu ostatních) osvobodit se od návykových programů, které 
jsou dlouhodobě pouze příčinou neštěstí a odcizení. 

Osmá cesta 
Hluboce soucítím s problémy druhých, nejsem však je
jich starostmi, přinášejícími poselství potřebná k jejich 
růstu, pohlcen. 

Příč inou všech vašich problémů jsou návyky, a růst k vyššímu 
vědom í spočívá v osvobozování se z jej ich nástrah. Pokud jste 
obklopeni  l idmi, kteří jsou dosud pod v l ivem takových nevě
domých emocioná ln ích programů, je dů lež ité naučit se s jej ich 
problémy láskyplně soucítit a nenechat se přitom jej ich starostmi 
emocionálně svazovat. Účast a porozumění ano - l ítost n ikol iv. 

Účast znamená, že když se vcítíte do potíž í  j iných l id í, vy
s íl áte tiše vibrace: "Ano, já vím.  Také to znám. To, co c ítíš, je 
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v naprostém pořádku - jenom se pokus vidět to všechno jako hru.  
V ž ivotě jsou pořád nějací 'tygři', a my děláme, co umíme. Kromě 
toho a le také určitě musíme stále vychutnávat 'jahody'. Pokud 
nevěnujeme všechnu svou pozornost tygrům, najdeme vždy dost 
jahod, abychom se moh l i  těšit z našeho tady a teď!" 

Vaše účast také znamená, že vidíte, jak si l idé, kteří zavr
hují  tady a teď svého života, vytváří sami v sobě pocity dual ity 
a od loučení. Do tohoto bolestivého dramatu se však nenecháváte 
vtáhnout. Účastí máme na mysl i schopnost uvědomit s i ,  že pro 
ostatní můžete udělat nejvíce, když při kontaktu s n imi  zůstanete 
soustředění, povznesení a mi luj ící. Oni se totiž potýkaj í se svými 
návyky, trápí se j im i  a s naděj í  se snaží zachytit každé poselství, 
které j i m  ž ivot nabízí. Účast znamená, že j im  sloužíte z č isté 
lásky, a n i kol iv pro pocit viny nebo naléhavé potřeby motivované 
přežívaj ícími bezpečnostn ími,  smyslovými a mocenskými návyky. 

Učíte se nedávat dary, pokud si to z hlediska svých emocí 
nemůžete dovol it. jestl iže se vám protiví někomu pomoci ,  stává 
se tato pomoc povinností a příčinou pocitu dual ity a odc izen í. 
Poskytnutí takové pomoci si nemůžete dovol it a an i  příjemce j i  
nemůže přijmout. jestl iže dáváte proto, abyste se  vyhnu l i  poc i
tům "vi ny" nebo s i  mys l íte, že "byste měl i ", je cena zaplacená 
odcizením a odloučením příl iš vysoká. 

je- I i  důvodem vaší pomoci někomu pocit závazku či povin
nosti - spíše než volně p lynoucí láska, nejspíše zj istíte, že tomuto 
člověku zazl íváte právě jeho potřebu cizí pomoci .  Takové nega
tivní pocity vám mohou zabránit  být k jeho okamžitým potřebám 
opravdu vnímavými a udělat nebo říci to, co je prospěšné. Často 
je mnohem vhodnější pouze láskyplně naslouchat - než se snažit 
za každou cenu nějak poradit. 

Když můžete někomu pomoci s pocitem lásky a jednoty, 
prostě to udělejte - budete se cítit dobře. jestl iže zakoušíte poc it 
jednoty, není dárce ani příjemce; jsme pouze my. je to, jako když 
jedna ruka myje druhou. U možňujete pouze energ i i ,  aby vámi  
vol ně proud i la .  

Když jste s někým, kdo se trápí v pasti svých návyků, využ í
váte to jako příležitosti k práci na svém vědomí. To nej lepší, co 
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můžete pro "druhé" udělat, je zůstat šťastným a m i l uj ícím v jej ich 
přítom nosti. Bez oh ledu na to, jak tragickou rol i  sehrávaj í, nene
cháte se do hry vtáhnout a nepodporujete je .  Jej ich role je jej ich 
věc. Pravděpodobně se pro n i  rozhod l i  (ať vědomě č i  nevědomě) 
a u lpívají na ní. Nej lepší příležitost k osvobozen í se z návykové 
pasti j im poskytnete, jestl iže se vyvarujete emocionální  účasti na 
zálež itostech, které on i  berou tak vážně. Nejsou totiž "tím", s čím 
se ztotožňují. V pozadí jsme my. 

Jak napovídá Zákon vyššího vědomí, jde o to "mi lovat kaž
dého bezpodmínečně - včetně sebe". S narůstaj ícím počtem l id í, 
které bezpodmínečně m i lujete, si začnete být vědomi mnoha bez
pečnostních, smyslových a mocenských her, j ichž se p i lně  účast
ní. Zj istíte, že pokud chcete mi lovat každého, s kým se setkáte, 
a zároveň by vaše srdce mělo "krvácet" při poh ledu na spousty 
problémů, které si l idé vytvářej í, bylo by nemožné nalézt dostatek 
času a energie. 

Svůj život prožíváte nej lépe tehdy, když m i lujete, s loužíte 
a necháváte plynout energ i i  lásky n iko l iv  z důvodů spojených 
s n ižším vědomím ("pomohu t i" nebo "zachráním tě"), ale jedno
d uše pro vědomí, že "vesmír mě obdaři l touto energ i í  a je příjemné 
předávat j i  dál" .  Se vzrůstaj ícím vědomím se vaše energie zvyšuje 
a také j i  méně odčerpávaj í bezpečnostn í, smys lové a mocenské 
n ávyky. Tak uvolňujete jej í  stálý proud, který prostupuje vaší l ás
kou a s lužbou poskytovanou l idem okolo vás. 

Devátá cesta 
Jednám bez zábran, daří-Ii se mi milovat, vcítit se a být 
soustředěný, ale podle možností se snažím vyhnout jed
nání v situacích, kdy jsem emocionálně rozrušený a ne
dosahuji moudrosti plynoucí z lásky a rozšířeného vě
domí. 

Když jste emocionálně rozrušeni,  posi lujete návykové struktu
ry l id í, kteří jsou také připoután i  k n ižším ú rovním vědomí. Budou 
zrcad lem vašeho vzrušení  a nebudou se moci soustředit, vnímat 
a p lně chápat to, co se j im  pokusíte sděl it. Odrazem vašich vn itř-
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ních konfl iktů budou proto, že uvedete do chodu jej ich návyky. 
To se samozřejmě postaví do cesty uspokojivé komunikaci .  S tím, 
co uděláte nebo řeknete ve chvíl i, kdy jste rozvíři l i  své emoce 
a také emoce l idí okolo vás, bude nakládáno způsobem, který 
poškozuje k l id, lásku a jednotu . Je možné, že se vám podaří něco 
uskutečn it nás i l ím, ne všich n i  zúčastnění z toho však budou mít 
dobrý pocit. Budoucí následky vaš ich č inů pak budou příč inou 
ještě větších konfl i ktů . 

Negativní vibrace se přenášejí podobně jako spa ln ičky. Kdy
kol iv jednáte naplněni z lostí, strachem nebo odporem, pos i l ujete 
mírně návyky, od kterých se chcete osvobod it. J i stě znáte příběh 
o muži,  který se oboři l na svého přítele; přítel přišel domů a po
hádal se se ženou, žena zbi la dítě, a to potom nakoplo kočku.  

Nyní se na to podívejme z druhé strany: poz itivní vibrace 
jsou také přenosné. Buďme raděj i někým, kdo uděla l  poklonu 
svému příte l i, přítel odešel domů a tam svou ženu pol íb i l ,  a žena 
se potom chova la k dítěti tak pěkně, že to samo přineslo kočce 
trochu mléka, aniž je o to někdo žáda l !  

Než začnete jednat (pokud nejste přímo fyzicky ohrožován i), 
počkejte, až se vám podaří stát se soustředěnými a m i l uj ícím i .  
Potom nebudete zvyšovat cel kové množství negativních vibrací ve 
světě. Moudrost a vnímavost vás nejspíše dovedou k vhodnějšímu 
řešen í. A pokud i potom uděláte to, co jste původně zamýšle l i ,  
máte nyní větší naděj i dosáh nout úspěchu, protože úroveň vědom í 
všech zúčastněných je zvýšená. 

Nevystupujete ve hře svých návyků, ale m ísto toho se tady 
a teď podíl íte na komun ikaci jakožto l idská bytost, která se doká
zala do situace vcítit a sděl uje, co cítí a čemu dává přednost. 

Sedmá a Devátá cesta vás přivádí do zaj ímavých obtíží. Sed
má cesta vám říká, abyste sdíle l i  své nejskrytější poc ity, zatímco 
Devátá vás nabádá, abyste se pokud možno zdrže l i  komun ika
ce až do okamžiku, kdy budete vnímaví, soustředění a m i l uj ící. 
Znamená to, že jste vždy připraveni být zcela otevřen í  a hovořit 
s l idm i .  Jestl iže jste však spoután i  rušivou emocí, dopřejete si 
trochu času k práci na svém návyku, spíše než abyste vyjádři l i  
útočný nebo obranný pocit, který jste uved l i  d o  chodu. 
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Úspěch vašeho růstu k vyššímu vědomí bude částečně záviset 
na tom, jak c itl ivě se vyrovnáte s těmito dvěma Cestami .  Devátou 
cestu můžete využít k neupřímnosti - anebo můžete s jej í  po
mocí vaše reakce dostatečně d louho pozdržet, a poskytnout tak 
ostatn ím Cestám přílež itost, aby vás před negativním i emocem i 
och rán i ly. Vždy si však pamatujte, že pokud chcete být vnímaví, 
vědomí a mi lující, nemůžete vyjádření  svých nejskrytějších pocitů 
odk ládat dlouho. Potlačené pOC ity se šíří vaším mozkem jako 
zhoubné bujení - zkreslu j í  vaše Vjemy a nesou s sebou odcizení  
a utrpení. Učíte se  tedy používat Sedmou a Devátou cestu tak, 
aby ve vašich vztazích s l idmi  bylo stále více ž ivota a krásy. 1 ) 

1 ) Kni ha "Prescnptlons for Happlness" Kena Keyese Jr popiSUje třl jednoduché techni ky, 
které vam pomohou vnést do vašich vztahů S l idmi vice vhledu a lásky žádejte, o co 
chcete, ale nevyžadujte to, vše přlJlmejte - pro tentokrát, vystupňujte svou lásku, I když 
jste nedostal i ,  co jste chtěli 
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Dvanáct cest vám nabízí řešení každého emocionáln ího problému 
ve vašem životě. Kdykol iv se budete pohybovat v rozbouřených 
vodách emocí, zj i stíte, že Cesty jsou vždy připraveny obeplout 
s vámi útes a nalézt kl idnou h lad inu .  

Desátá cesta 
Tiším stále neklid své racionální mysli, abych byl scho
pen vnímat jemnější energie a mohl tak splynout se 
vším, co mě obklopuje. 

Jsou- I i  naše dokonalé biopočítače ovládány návyky, vědomí 
je roztěkané a ztýrané. Připomíná televizní přij ímač, který ztrácí 
na laděný kanál, vypíná se, když jej chceme s ledovat, zapíná se, 
když chceme spát, s lábne a je možné jej vyladit  pouze na n ižší 
frekvence. U televizního při j ímače bychom něco takového nestr
pěl i .  Podobným výkonům našeho vědom í  většina z nás j iž a le 
bohužel přivykla nato l ik, že je často při j ímána jako "normální" .  

Co to znamená, nabádá-I i  nás Desátá cesta, abychom ztiš i l i  
nek l id své racionální mysl i ?  Když začínáte své vědomí lépe vní
mat, postupně si uvědomujete, že podněty pro č innost rac ionáln í  
mys l i  jsou obecně bezpečnostní, smyslové nebo mocenské po
vahy. Chcete si udržet něco, co j iž máte, z ískat to, co nemáte, 
a vyhnout se něčemu, co nechcete. Poznáváte, jak se racioná ln í  
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mysl stala figurkou na šachovnici ovládanou egem. Má " logicky 
zdůvodnit" vaše bezpečnostní, smyslové a mocenské požadavky 
a předpoklady. Začínáte vidět, že mnohé "chytré" myšlenky vy
tvářené pro vás rac ioná ln í  mysl í k tomu,  abyste je mohl i  říc i  j iným 
l idem, jsou pouze odcizuj ící reakce a brání  vám ve sblížen í. 

Když jste od lehč i l i  těžký náklad návyků, který jste až dosud 
vláče l i  svým ž ivotem, vaše racionáln í  mysl se stá le více zk l idňu
je, zatímco vhled a vn ímavost se začínaj í prohlubovat. Získává
te možnost volby. Ta vám nebyla dostupná, dokud jste nebra l i  
v úvahu věci, které říkáte nebo děláte. Pokud nen í drahocenný 
prostor na obrazovce vašeho vědomí obsazen poplašným i s ignály, 
uváděným i do chodu návykovými bezpečnostními ,  smyslovými 
a mocenským i představami o tom, jak by měl svět vypadat, začí
náte být vyladěni na jemnější energie vašeho oko l í. 

Cesta živoucí lásky vás osvobozuje od návyků, cílů a předpo
k ladů ,  které jste nevědomě naprogramoval i  jakožto nezbytné pro 
vaše štěstí. U možňuje vám tak žít v mocné říši vyššího vědomí. 
Váš biopočítač je totiž uspořádán a pracuje tak, že myšlenky, 
názory a slova jsou neodbytně utvářeny návykovým programovým 
vybavením .  

Rozvíjen í přednostních cílů (místo návyků) neudržuje racio
ná lní  mysl v nekl idu,  protože neus i lujete o jej ich naplnění za 
každou cenu.  S přednostním i  cíl i  pouze plynete přítomností kaž
dodenního života. Kdykol iv vám vaše tady a teď poskytuje mož
nost volby, rozhodujete se podle toho, čemu dáváte přednost. 
V každém případě je vše v pořádku . Rac ionální  mysl není popu
zena k nekl idné a us i lovné č innost i .  Přednostní cíle vám umožňuj í 
zůstat ve styku s vaším tady a teď. Díky n im  se vaše mysl stále 
více zkl idňuje, až pracuje jako mocný, tichý, jednoznačný, k l idný 
a výkonný s lužebník vašeho vědomí. 

Systém ž ivoucí lásky vám tedy umožňuje překonat napětí, 
úzkost a rozpory a plynule přij ímat celý svůj život. Váš ún ik  
z n ižších úrovní vědomí vám pomáhá osvobodit se  od  nekl idu 
racionální  mys l i  a vy jste ve stálém styku s kl idnou h lubinou ve 
vás, odkud pokl idně, šťastně a láskypl ně s ledujete drama svého 
ž ivota. 
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Jedenáctá cesta 
Stále si uvědomuji, kterého ze Sedmi center vědomí 
právě užívám, a cítím růst energie, vnímavosti, lásky 
a vnitřního klidu, když otvírám všechna Centra vědomí. 

Sedm center vědomí (budeme se j im i  zabývat pozděj i) tvoří 
sedmibodovou stupnici, která vám může v každé chvíl i ukázat, 
kde přesně se na své cestě k vyššímu vědomí nacházíte. Pou
ž itím sedmibodové stupnice vědomí jste schopni vysvětl it každý 
okamžik  vašeho dramatu a vnést do svého života h loubku a re
al istický poh led .  Poznáváte, že pokud se vaše vědomí pohybuje 
na úrovni tří n ižších Center, tak láska, vhled a vn itřní k l id kol ísají. 
Když se však naučíte úroveň vědomí zvýšit, uvolníte obrovské 
množství energie. Budete se těš it ze schopnosti bezpodmínečně 
m i lovat a každého přij ímat. Jestl iže se vám podaří dosáhnout 
vyšších Center vědomí, naleznete vn itřní kl id, o který jste vždy 
usi lova l i .  

Na Cestě ž ivoucí lásky se  snažíme všechna Centra sloučit. 
Na všem ve vašem životě se podílej í všechna Centra. Váš růst 
k vyššímu vědomí začíná v okamžiku, kdy se vám poprvé podaří 
un i knout nadvládě tří nižších Center bezpečí, smyslových vjemů 
a moci, a pozvednete své vědomí k Centrům bezpodmínečné 
lásky a hojnosti . Potom začnete své drama pozorovat z Centra 
vědomého vnímání. Z tohoto metacentra s ledujete svou h ru a jste 
nestrannými svědky jednání a myšlenek spojených s n ižším i  pěti 
Centry. V další etapě růstu je Centrum vědomého vnímání  pře
kročeno, a vstupujete do Sedmého centra - Centra kosmického 
vědomí. Je to pokl idné místo, kde odstraníte svá omezení a sply
nete s okoln ím světem. 

Dvanáctá cesta 
Vnímám každého, včetně sebe, jako probouzející se by
tost, která je zde, aby uplatnila své přirozené právo na 
dosažení vyšších úrovní vědomí bezpodmínečné lásky 
a jednoty. 
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Každý, včetně vás, j e  schopen jasného vnímání, moudrosti , 
smys luplné aktivity, k l idu a lásky. jsme s i  rovn i .  Dokud a le  ne
začneme vědomě usi lovat o dosažení vyššího vědomí, může být 
tento vn itřní jas zastřen hrami návyků, které nás udržuj í v izolaci 
a odloučen í. Na cestě k vyššímu vědom í (stejně jako ve snaze 
co nej lépe pomáhat ostatn ím) nám bude už itečné vn ímat ostatn í  
i sebe jako spolucestující  n a  pouti k probuzení. 

Začínáme s i  uvědomovat, že vše, co děláme, je více či méně 
obratným pokusem nalézt lásku a jednotu . Dokonce i když na 
vás někdo křičí, nebo vás i uhodí, snaží se pouze ovládnout vás 
nato l i k, abyste odpovídal i struktuře jeho návyků a dovol i l i  mu 
tak mi lovat vás jeho podmínečnou láskou. Když vám vaše ego 
dovol í  vidět současné jednání l idí  ze správné perspektivy, zji stíte, 
že téměř n ikdo nedělá n ic, co byste vy sami  ve svém životě někdy 
neuděla l i  nebo udělat nechtě l i .  Nejsme příl iš rozdíln í. Ego a ra
cioná ln í  mysl nás stále nutí posuzovat dru hé, aby na ně mohly 
vrhnout špatné světlo, a poskytly nám tak předpokládanou pře
vahu .  Vědomá bytost jednoduše vidí - naplněna soucitem, který 
je plodem porozumění a správné perspektivy - že každý je na 
cestě k probuzení. Učíme se mi lovat druhé tak, že přij ímáme 
a m i l ujeme sami sebe - a naopak. 

Uvědomujeme si, že z h lediska soudů (jako například dobrý 
- špatný), které používáme, abychom se v našem vědom í jeden 
od dru hého od l iš i l i, bude nejjednodušším a nejúčinnějším etic
kým měřítkem vidět vše jako stupně odloučení  a jednoty. jednání 
a myšlenky, které vás odcizuj í, řadíte na nižší část etické stupn ice. 
jednání a myšlenky, které vás sjednocuj í, budou v jej í  horn í části. 
M ísto roz l i šování na "dobré" a "špatné" jednoduše využijete svého 
vh led u  a rozhodnete, do jaké míry vám vaše jednán í nebo myš
lenky přinášej í pocit od loučen í nebo sjednocení s ostatním i .  Ty, 
které vás odcizuj í, vám většinou brání ž ít p lným životem. Ty, d íky 
n imž zakoušíte lásku a jednotu, vám dovolují  vytvořit harmoni i  
mezi vaší energ i í  a energiemi světa okolo vás. Kdykol iv pochybu
jete, zda něco máte nebo nemáte udělat, zeptejte se pouze, jestl i 
se potom budete cítit více odcizeni nebo vámi prostoupí více 
lásky. 
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Když vidíte, jak se věci maj í, když vnímáte vše, co se ve 
vašem ž ivotě děje, jako neustálou hru svých návyků, pochopíte, 
že nepřetržitě potlačujete schopnosti, které v sobě máte. Vyšší 
vědomí znamená, že zakoušíte plynoucí harmoni i  se všemi a vším 
okolo vás. Dovoluje vám to emocionálně přijmout coko l iv, co se 
právě ve vašem životě děje. Vyšší vědomí není mystický, metafy
zický a odtažitý stav. Je to reálný a krásný stav vaší mys l i ,  na který 
máte jako l idská bytost pl né právo.2l 

2l V knize "How to Enjoy Your Life in Spite of It AI!" Kena Keyese Jr. je věnována každé 
z Cest celá kapitola. Je zde ukázáno, jak je používat v situadch každodenního života 
k prohloubení lásky a štěstí. 
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V Systému živoucí lásky používáme sedmibodovou stupnici ,  která 
vám umožní měřit váš způsob růstu k vyššímu vědomí. Tato stup
n ice se skládá ze tří n ižších Center vědomí - bezpečí, smyslových 
vjemů a moci, a ze čtyř vyšších Center - lásky, hojnosti, vědomého 
vnímání a kosmického vědomí. 

Centra pracuj í jako fi ltry, které utvářej í konkrétní osobní pro
ž itek vašeho tady a teď. Tyto programy prosévají údaje přicházející 
do vašeho biopočítače z očí, uší a j iných smyslových č idel, údaje 
paměti a myšlenky vznikaj ící v racioná lní  mysl i .  Programy určuj í 
jedinečnou zkušenost vašeho tady a teď. Emocioná lní  oblasti moz
ku vyvol ávají různé pocity podle toho, jak je k tomu návykové 
programy vyzývají. Ty naopak reaguj í zpětnou vazbou a pos i luj í  
konkrétní tok energie a systémů myšlenek. 

N ižší tři Centra vědom í se vyvinu la, aby umožn i la  přež ití 
v období, kdy byla našim životním prostředím džungle. Obecně 
dává vědomí zvířat automaticky přednost posouzení vstupních 
údajů z h led iska bezpečnosti, možnosti smyslových vjemů (po
trava, sex) a z h led iska ohrožení mocenských h ran ic, se kterými  
se ž ivočich ztotožňuje. Kočka se může například pohybovat na 
úrovn i smyslových vjemů a vychutnávat potravu, když náh le  neo
čekávaný h l uk uvede bezprostředně do č innosti vědomí bezpečí, 
které j i  připraví na útok nebo útěk. To vše probíhá spontánně, bez 
vědomé myšlenky. 
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Ačkol iv  jsme schopn i dosáhnout vyššího vědomí od chví
le, kdy jsme přestal i  být dětmi,  zůstáváme často v pasti neu
vědomělých reakcí bezpečnostního, smyslového a mocenského 
vědomí. Když například používáme bezpečnostní programy, bez
děčně vyvoláváme pocit strachu .  Když se nám nedostává smys
lových vjemů, po kterých toužíme, bezděčně zakoušíme pocit 
bezvýchod ného zklamání. jest l iže jsou narušeny h ran ice moci, 
h rdosti a prestiže, reagujeme - mechan icky - naléhavým h něvem, 
nepřátelstvím, podrážděním, nenávisti atd. Při tvorbě ind ividuál
ního obrazu přítomného okamžiku často kombi nujeme dva nebo 
více takových fi ltrů. 

jednou z výhod sedmibodové stupn ice je, že vám umožňuje 
vidět své drama ze správné perspektivy, a vy tak máte možnost 
zvo l it ty fi ltry, které chcete při tvorbě své zkušenosti použít. Ta
ková vědomá volba není dětem ani  ž ivočichům dostupná - jsou 
chyceni v pasti svých neuvědomělých programů .  Vidět jasně své 
drama znamená stát m imo něj, a nebýt tak nucen hrát pod le 
subjekto-objektového scénáře našich předků z džungle. 

Na stupnici  vědomí je příjemné, že kdykol iv  postoupíte o stu-
pínek výše, ž ivot vám přináší: 

1. více energie 
2. intenzivnější kontakt s lidmi 
3. více radosti. 

Důležitým rysem tří n ižších Center je skutečnost, že pokud 
interpretujete vaše tady a teď pomocí bezpečnostních, smyslových 
a mocenských fi ltrů, nemáte n ikdy vše, co potřebujete pro stálou 
radost ze ž ivota. j istě j ich můžete využít k částečnému zdokona
len í. N i kdo z m i l i ard l idí, kteří kdy na zemi ž i l i , však nezakoušel 
dostatek bezpečí, dostatek smyslových vjemů - an i  dostatek moci 
k tomu, aby byl stá le šťastný a spokojený. Zážitek dostatečnosti 
přichází teprve tehdy, kdy začínáte tvořit stále více svého vědomí 
na úrovn i čtvrtého centra - Centra lásky. 

N ižší Centra vám nemohou poskytnout pocit dostatku, proto
že stále zkres lují  vaše vjemy l id í  a životních s ituací. Tato Centra 
vám brání bezpodmínečně m i lovat a způsobují, že váš vztah 
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k l idem je vztahem k objektům a n i ko l iv k bytostem, jako jste 
vy sam i .  Nutí vás mrhat energ i í, která naléhavě proudí mez i  vámi  
a okolím.  Podřizují vás současně působícím zmnoženým návy
kům, jež jsou navzájem rozporné a vyžadují, aby váš biopočítač 
toto emocioná lní  přetížení nějak zvlád l .  Jste přetíženi rozpornými 
návykovými požadavky, které se vám nedaří uspokojit, a prožitek 
vašeho tady a teď je zamlžen úzkostí, depresí a ochablostí. 

B iopočítač využívá těchto emocí k tomu, aby vás ochrán i l  
před zhroucením vinou rozporných požadavků, tužeb a před
pok ladů, jej ichž zdrojem je bezpečnostní, smys lové a mocenské 
vědom í. 

Měl i  bychom m ít na paměti, že ž ivot v džungl i často uvádí 
živočichy do bezprostředního ohrožení smrtí. Můžeme mít doma 
krásnou bílou kočku, která spokojeně přede a chová se k l idem 
vel m i  m i le. Když však naše kočka vyjde na dvůr, začne se krčit, 
p l íž it, a bude-I i  to možné, i vraždit ptáky. Automatické systémy 
reakcí všech ptáků v okolí  musí být schopny vyrovnat se s útočnou 
povahou kočky, která v takových chvíl ích jedná pod le programo
vého vybavení džungle. 

Náš nervový systém se vyvíjel m i l ióny let s cílem - vyrovnat 
se s bezprostředn ím ohrožením ž ivota . Je to už ale pravděpodobně 
dosti d louho, kdy mně nebo vám opravdu hroz i la  okamžitá smrt. 
Mechan ismy útoku nebo útěku však v našich biopočítačích stále  
pracuj í. Mohou vám k něčemu být, pokud se ocitnete v převrže
ném člunu, a musíte plavat dva ki lometry k nejb l ižšímu ostrovu.  
Pokud se takovým ohrožením vašeho ž ivota budou zabývat tři 
n ižší Centra vědom í, vyvolaj í  v nervovém systému reakce, které 
vám u možní plavat tak, jak jste n ikdy předtím nep lava l i .  V 99 % 
běžných každodenních s ituací a kontaktů s l idmi  vám však strach, 
zklamání a hněv nepomohou a neumožní vám zakoušet v životě 
co nejvíce radosti a smysluplné aktivity. Jestl iže vás například 
někdo kritizuje, bude vaše z lobná reakce zřejmě příčinou další 
kritiky. To je však přesně to, čeho se musíte vyvarovat, pokud 
chcete kritice pouze vědomě naslouchat. Potom j í  nemusíte vě
novat pozornost, jestl iže je nevhodná, nebo se j í  můžete říd it, 
pokud je pravd ivá. 



SEdM CENTER 
1. Bezpečnostní centrum 
Toto Centrum poutá vaši pozornost k potravě, úkrytu nebo 

čemukoliv, co si spojujete s vaší osobní bezpečností. Takové pro
gramové vybavení nutí vaše vědomí svádět nepřetržitou bitvu se 
světem o "dostatek" toho, co k pocitu bezpečí potřebujete. 

2. Centrum smyslových vjemů 
Toto Centrum se zabývá hledáním štěstí prostřednictvím stá

le většího množství stále příjemnějších smyslových vjemů a čin
ností. Pro mnoho lidí je nejpřitažlivějším smyslovým požitkem 
sex. Mezi další návykové smyslové vjemy mohou patřit tóny 
hudby, chuť jídla atd. 

3. Centrum moci 
Pokud se vaše vědomí soustředí na toto Centrum, usilujete 

o ovládání lidí a situací a zvýšení vaší prestiže, bohatství a hr
dosti - kromě tisíců jemnějších způsobů uplatňování hierarchie, 
manipulace a kontroly. 

4. Centrum lásky 
Na úrovni tohoto Centra překračujete subjekto-objektové 

vztahy a učíte se vidět svět s pocity a harmonií volně plynoucího 
přijetí. Vidíte se v každém - a každého vidíte v sobě. Soucítíte 
s utrpením těch, kteří ulpívají na bezpečnostních, smyslových 
a mocenských hrách. Začínáte bezpodmínečně milovat a přijímat 
každého, dokonce i sama sebe. 



VEdoM í  
5. Centrum hojnosti 
Když je vaše vědomí v záři tohoto Centra, zakoušíte ná

klonnost světa, který sami tvoříte. Začínáte si uvědomovat, že 
jste vždy žili v dokonalém světě. Jeho dokonalost spočívá do té 
míry, do jaké jste dosud ovládáni svými návyky, v poskytování 
zkušeností, které potřebujete k osvobození od emocionálních 
požadavků. Když změníte programy svých emocí, budete doko
nalost vnímat jako neustálou radost z vašeho tady a ted'. Stále 
více milujete a přijímáte, a svět se stává "rohem hojnosti", který 
vám přináší více, než potřebujete ke štěstí. 

6. Centrum vědomého vnímání 
Mít Centrum, ze kterého vaše Vědomé vnímání sleduje čin

nost těla a mysli na úrovni nižších pěti Center, je osvobozující. 
Jedná se o metacentrum, z něhož pozorujete hru svého těla 
a mysli, aniž byste cokoliv posuzovali. Díky tomuto Centru Cen
ter se učíme nezaujatě sledovat své sociální role a hry z místa, 
jež není zranitelné a je osvobozeno od strachu. 

7. Centrum kosmického vědomí 
Když žijete zcela na úrovni Šestého centra, jste připraveni 

překročit vědomí sebe sama a stát se dokonalým vědomím. Na 
této nejzazší úrovni jste se vším sjednoceni - jste láskou, klidem, 
energií, krásou, moudrostí, jasností, aktivitou a jednotou. 
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Sedmi  center vědomí by mělo být využíváno jako pomůcek 
růstu a n ikol iv  jako dalších přílež itostí k sebekritice či k navo
zení pocitu neschopnosti nebo méněcennost i .  Nemusíte na sebe 
u rputně útočit, protože jste ustrnu l i  na úrovn i č. 3, zatímco jste 
chtě l i  strávit den na úrovn i č. 4. Žádná část Systému ž ivoucí lásky 
by neměla být používána návykově, aby tak vytvářela očekávání, 
která vás nutí štvát se, obviňovat se a stěžovat si na sebe - nebo 
na kohokol iv  j i ného. 

Cesta ž ivoucí lásky je nejúčinnější  tehdy, když jednoduše 
zůstáváte s ní a v k l idu, přemýšl ivě sledujete a přij ímáte úroveň, 
které jste právě dosáh l i .  Pamatujte si, že místo, kam jste doš l i ,  je 
pro váš růst to nej lepší - tady a teď byste nemě l i  být n i kde j inde. 
Jednoduše vnímáte z nejvýhodnějšího postavení nabízeného Ces
tou živoucí lásky, co se právě děje v nepřetržitém proudu vašeho 
vědomí. A pokaždé, když použijete jednu z Metod ž ivoucí lásky, 
objevíte, že se stáváte k l idnějším i  a více mi lujícími v situacích, 
které by dříve vyúst i ly v nek l id a utrpen í vás samých i druhých.  

Na následuj ící straně naleznete souhrn všech Sedmi  center 
vědom í. Může vám pomoci, pokud se naučíte sedmibodové stup
nici  nato l i k  d ů k l adně, že budete cítit (an iž byste se příl iš zamysle l i )  
na úrovni kterého Centra vědomí váš biopočítač právě pracuje. 

V následuj ících třech kapitolách najdete podrobný popis kaž
dého z Center vědom í. 



1 0  
TŘi CENTRA N EŠTĚSTí 

Žádná ú roveň vědomí není správná nebo chybná, dobrá nebo 
zlá, nevi nná nebo záludná.  Měl i byste svému vědomí, dovo l it 
svobodně se obeznámit s každou z n ich.  Jste tam, kde jste -
tady a teď. Vaše cesta k Živoucí lásce bude záviset na  úplném 
přijetí sebe i druhých právě tady a teď, a n i kol iv na porážce svých 
návyků někdy v budoucnu . 

Pouze si uvědomte, že  nyní zakoušíte své návyky, a ty jsou 
příčinou pocitů nutných pro váš příští rok. Tak při j mete úroveň, 
na které se právě nacházíte. Když s radostí využ i jete svého tady 
a teď j a ko od razového můstku, bude váš růst tak rychlý, jak jen to 
bude m ožné. 

Zde j e  stupnice Živoucí lásky, s jej íž pomoc í můžete rozvi
nout svůj c it pro místo, na kterém se právě na své dobrodružné 
cestě k vyšš ímu vědomí nacházíte: 

První centrum vědomí - bezpečnostní centrum 

Co vám poskytuje poc it bezpečí? Co je příč i nou pocitu ne
bezpečí? Vaše odpověď na tyto otázky je  pravděp odobně zavá
děj ící, p rotože pocit bezpečí vám poskytuj í vaše emocionál n í  
programy - to, co s i  říkáte uvnitř. Vnější podm ínky života nejsou 
zdrojem pocitu bezpečí an i  nebezpečí. Pouze u vádí do chodu 
vaše vn itřn í programy. Někdo se m ůže cítit v bezpečí, ačko l iv  
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nemá v podstatě žádné peníze, j i ný v nebezpečí s m i l iónem dolarů 
v bance. 

Pokud vnější svět nevyhovuje bezpečnostn ím programům, 
Bezpečnostní centrum spontánně vyvolá pocity strachu a úzkost i .  
Všimněte s i ,  kol ik času obětujete nepříjemné snaze dosáhnout 
podm ínek, o n ichž si namlouváte, že jsou nezbytné pro vaše 
štěstí. Bezpečnostn í centrum vědomí je velm i  náročné a důrazně 
vás stahuje zpět z úrovní vyšších Center. 

Z pasti první úrovně vědomí un iknete, jestl iže začnete chápat, 
že pocity bezpečí a nebezpečí jsou zapříč iněny emocionáln ím i  
programy převzatými od j i ž  navyklých l id í  dříve, než jste dosáh l i  
mentá ln í  a fyz ické zralosti .  

Zj istíte také, že je nemožné získat dostatek čehokol iv, co s i  
spojujete s bezpečím. Moh l i  byste se dostat do situace krysy, která 
se snaží co nej rych leji utíkat po nekonečné dráze pouťového kola .  
Tady nepomůže ani  rychlejší  běh ani  zvýšená výkonnost. 

Paradoxně byste byl i  zřejmě ve větším bezpečí, kdybyste j iž 
n i kdy ve svém životě nepocíti l i  strach - s výj i mkou situací, kterým 
je nutno čel i t  okamžitým bojem nebo útěkem na fyz ické úrovn i .  
Budete mnohem lépe chráněn i, když vaše vědomí odstran í  emo
cionáln í  reakce v podobě strachu. Když chcete například přej ít 
přes rušnou u l ic i  a boj íte se, že vás rychle jedoucí automobi ly 
srazí, je  pravděpodobnost zranění vyšší. Bezpečnější bude, když 
si automobi ly řítící se sem a tam pouze uvědom íte a v k l idu 
na obrubníku počkáte, až se mezi n imi  objeví mezera. Když s i  
j í  povš imnete, přejdete bez sebemenšího pocitu strachu, paranoi  
nebo nebezpečí kl idně u l ic i .  Kdybyste s i  neby l i  vůbec vědomi 
toho, co se stane, když vás automob i l  srazí (jako je tomu u dětO, 
pomohl by vám strach lépe celou s ituaci odtuš it. Jestl iže jste j iž 
a le jednou dost staří na to, abyste si uvědomoval i  povahu růz
ných životních situací, reakce v podobě strachu pouze zvýší vaši 
nervozitu a sníží  vnímavost. Tím, že vás bude napínat a bránit 
vám v radosti z vašeho tady a teď, bude plýtvat vaší energ i í. 

Je zaj ímavé povšimnout s i ,  že pocity nebezpečí a strachu 
jsou nyní, v dospělém věku, větš inou spojeny s č inností racioná ln í  
mys l i, která je  zaměřena na budoucnost. Máte obavy z toho, co  se 
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stane. Větš inou zapom ínáte, ž e  v e  všech s ituacích, kterými  jste z a  
u plynu lý rok prošl i ,  jste s i  věděl i  nějakým způsobem rady. Když se 
oh lédnete na všechny " h rozby" minu lého roku, budete nejspíše 
schopn i pochopit, že k tvorbě nejvhodnější reakce na každou 
situaci vašeho tady a teď není nutný strach či pocit nebezpečí. Ve 
skutečnosti všechen strach a obavy vždy pouze plýtvaly vaší ener
g i í  a sn ižova ly vaši schopnost být šťastný. Některým z nás se daří 
zn ičit strachem z budoucnosti téměř všechnu radost z přítomné 
chvíle. jestl iže pro své budoucí bezpečí potřebujete něco udělat, 
dejte se do toho a udělejte to. jednáte tady a teď. Pokud však není 
možné udělat n ic, je nutné vymazat tento pocit z obrazovky naše
ho vědomí. Říkejte si, že až se tento problém stane součástí vašeho 
tady  a teď, budete mít dostatek energie, vnímavosti a pomoci od 
druhých, abyste moh l i  nejvhodněj i reagovat. Jest l iže budete ke 
změně programů bezpečnostních návyků používat Metody ž ivou
cí  l ásky, dosáh nete pravděpodobně dostatečného stupně vědom í  
k tomu, abyste j i ž  n ikdy ve svém ž ivotě nepocít i l i  strach .  To j e  
počátek "svobody". 

Bezpečnostní centrum je tol i k  osamělá úroveň vědomí! Po
kud se vaše vědomí snaží z ískat to, co pociťujete jako "potřebu 
bezpečí", jste od ostatních l id í  odloučen i více než na jakékol iv  
j iné  úrovn i .  H lad ina vaší  energie se v takovém případě sn ižuje 
na min imum.  Když se zabýváte svou bezpečností, chytáte se do 
pasti subjekto-objektových vztahů s l idmi .  Vnímáte "ostatní" jako 
objekty, které vám maj í pomoci cítit se bezpečněj i, nebo jako 
objekty, proti n imž je třeba bojovat, protože vaši bezpečnost ohro
žuj í. Na bezpečnostní úrovn i nemůžete n ikoho m i lovat, protože 
vás tato úroveň ostatn ím l i dem velm i  vzdal uje. Můžete také spát 
devět nebo i dvanáct hodi n  denně, a stále  si budete stěžovat na 
únavu . Pokud však nebudete v Bezpečnostním centru vědomí dá le 
u l p ívat, bude váš spánek možná trvat méně než šest hod in, a vy 
se budete přesto cítit energičtí a svěží. 

Bezpečnostní centrum je možno překročit stá le h lubším po
rozuměním skutečnosti, že váš h l ad po "bezpečí" je pouze záleži
tostí vašeho emocioná l n ího programového vybaven í. Je to cesta, 
kterou podni káte ve své v lastn í mys l i .  Pocity nej istoty nevznikaj í 
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nutně následkem l id í  věcí a vnějších okol ností. Začnete si uvě
domovat, že život je v tuto chvíl i  právě tím, čím je. A pokud se 
zbavíte svých návykových představ o tom, jak by se věci měly 
m ít, budete m ít vždy vše k tomu,  abyste se cíti l i  dobře právě tady 
a ted'. 

Jestl iže dáváte přednost změně svého života, může být mno
hem účinnější, pokud překonáte návykový program,  jenž vám 
přináší pocit nej istoty. Když se bude činnost vašeho vědomí stále 
více odehrávat na úrovni Centra lásky a Centra hojnosti, u možn í  
vám vaše vyšší vědomí splynout s e  s ituacemi, a to vám poskytne 
mnohem více skutečného bezpečí, než vám kdy mohl přinést 
každodenní zápas na úrovni n ižšího vědomí. Opravdové bezpečí 
totiž spočívá v lásce a volném plynutí, a ty objevíte s pomocí 
vyššího vědomí. V manipulaci l idmi a věcmi okolo vás jej na lézt 
nelze. 

Druhé centrum vědomí - centrum smyslových vjemů 

Člověk, který u lpívá na úrovni  Bezpečnostního centra vědo
mí, si říká : "Šťastný mohu být, jen když se cítím v bezpečí./I Jestl iže 
však jednou více bezpečí zakusí, zjistí, že to není tak docela 
pravda. Potom má totiž pocit, že bude šťastný, až se mu podaří 
u spořádat osoby a věci ve svém ž ivotě tak, aby mu poskytovaly  
stále se  měnící  vzorce příjemných smyslových pož itků . 

Pokud jste jako mnoho j iných l idí, je pro vás nejvíce žádou
cím smyslovým požitkem sex . Váš životní styl je zřejmě uspořádán 
tak, aby vám takové zážitky poskytoval .  L idé, se kterými se stýkáte, 
ošacení, které si kupujete, dům, ve kterém bydlíte, a také způsob 
řeči, myšlení a jednání, jejž jste s i  osvoj i l i, jsou nejspíše ovl ivně
ny čímkol iv, o čem předpokládáte, že vás učiní  přitažlivým pro 
vytoužené sexuá lní  partnery. Takové chován í  se označuje j ako 
subjekto-objektový sex. Vy jste v něm subjektem a přistupujete 
k ostatním jako k sexualním objektům .  

Není na tom nic špatného kromě skutečnosti, ž e  s e  pohy
bujete na úrovni vědomí, která vám nemůže poskytovat štěstí. 
Soustřed'ujete se pouze na malou část sebe sama a na ještě menší 



část ostatn ích .  jej ich  reakce na vás nejsou reakcem i  na celou 
bytost, a s vámi tom u  nen í  j inak. Na pozadí vytříbené sexuá ln í  
hry ve skutečnosti oba dva  cítíte plytkost subjekto-objektového 
vztahu .  Víte, že něco nen í v pořádku, ale nevíte přesně co. Bez 
oh ledu na to, kol i k  skvělých orgasmů prožijete, není j ich n ikdy 
dost. I kdyby jste byl i  schopni dosáhnout deseti vyvrcholení den
ně, život by se stále zdál p rázdným. je to proto, že d ruhá úroveň 
vědom í může při nést pouze krátké záblesky rozkoše a d louhá 
období lhostejnosti a nudy. 

Smyslové vjemy, ať jsou jakkol iv příjemné, vás n i kdy neuči n í  
šťastnými, jestl iže je  na n ich vaše štěstí závis lé.  Když s e  z a  n i m i  
honíte, jste smýkáni ,  zrazováni ,  někdy jste přesycen i, a l e  n ikdy se 
nesoustřed íte na volný  tok vašeho tady a ted'. Přestane- I i  však vaše 
vědomí setrvávat na d ruhé úrovni, můžete se z týchž smyslových 
požitků plně radovat. Když se vaše vědom í vyladí především na 
Centrum lásky nebo hojnosti, smyslové vjemy mohou jako součást 
přítomného toku života přispívat k vašemu štěstí. 

Ačkol iv je sex s myslovým požitkem, jemuž mnoho l idí  při
vyklo nejvíce, nejedná se v žádném případě o jediný návyk 
spojený s druhou úrovní vědomí. Říkáme si, že můžeme nalézt 
štěstí v chuti j ídla, tónech hudby, v prostřed í domova, v záž itcích 
z fi lmů,  d ivadelních her a atd. H ledání štěstí prostředn ictvím smys
lových vjemů nás dokonale zaměstnává. N ic  však není dostatečně 
uspokoj ivé, dokud vy sarn i nejste dostatečně uspokoj iví. jestl iže 
se vám to s pomocí vyššího vědomí podaří, můžete se ze všeho 
radovat jako ze součásti vel kého dramatu svého života . Do té doby 
vám n ic  nepomůže a radost, kterou h ledáte, vám bude un ikat tak 
d louho, dokud ji budete návykově vyžadovat. Pokud však povýšíte 
své návyky na úroveň přednostních cílů ,  můžete se naopak ze 
všeho těš it. 

jest l iže je vaše vědorn í zaměřeno především na poskytování  
smyslových vjemů, n a  které jste navykl í, disponujete větším množ
stvím energ ie, než když jste u l píva l i  na úrovni  Bezpečnostního 
centra vědomí. Zřejm ě  budete ve styku s více l idmi  a budete 
potřebovat méně spánku. Člověk, který vyh ledává sex, produkuje 
j istě více e nergie než ten, který se boj í o své bezpečí. Popravdě 
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řečeno ten, kdo je s i l ně závis lý na bezpečnostní ú rovn i ,  usne 
pravděpodobně j iž brzy zvečera. Proto je h ledání štěstí prostřed
n ictvím smyslových vjemů v každém případě krokem vpřed ve 
srovnání s toutéž č inností prováděnou na úrovni Bezpečnost ního 
centra vědomí. K l id, moudrost a vyrovnanost - však stále nejsou 
v dohledu .  

Třetí centrum vědomí - centrum moci 

Posledním mezi n ižším i  Centry vědomí (které vám n ikdy 
neposkytnou pocit  "dostatečnosti") je Centrum moci .  Na úrovn i 
těchto tří nižších Center - Bezpečnostn ího centra, Centra smyslo
vých vjemů a Centra moci - je závislá větš ina lidí na světě. Pokus 
nalézt štěstí prostředn ictvím Centra moci je na cestě k vyššímu 
vědomí rozhodně krokem kupředu. Když bude vaše č innost vy
cházet z něj, budete mít více energie a budete ve styku s větším 
počtem l id í. Budou to nicméně stále subjekto-objektové kontakty, 
při n ichž l idé s vašimi  mocenskými hrami buďto spo lupracuj í 
anebo je ohrožují. Na této úrovn i  je život sér ií  konkurenčních 
tahů a protitahů .  

O co na třetí úrovni vědomí usi l ujete? Jde o peníze, jakožto 
způsob uchopení  moci, narozdíl od peněz jako formy bezpečí? Jde 
o prestiž, protože čím větší vážnosti se těšíme, tím l épe můžeme 
manipu lovat s l idmi?  Zaměstnávaj í vás mocenské návyky vnějšími 
znaky, jako je automobi l  posledního typu, nádherný dům, módní  
oblečení atd . ?  Nebo jste tuto hru povznes l i  na úroveň vnitřních 
symbolů vašeho postavení - to jsou třeba vědomosti a množství 
zálib - aby vás ostatn í l idé vnímali jako zajímavého a úspěš ného 
člověka? Je možné, že sex se teď pro vás stal mocenskou hrou, 
vy se z něj netěšíte pouze pro smyslové požitky, ale také proto, 
že je výzvou vašemu Centru moc i .  Snažíte se získat part nera, 
kterého je velmi těžké zaujmout, protože vás k tomu vyzývá 
vaše ego? 

Všim l i  j ste si  někdy, že l idé nejúspěšnější  v mocenské hře 
ži j í  prázdné ž ivoty naplněné pouhým i vnějším i  důkazy o svém 
pozemském úspěchu, aniž by však dosáh l i  opravdového vnitřního 
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vítězství v podobě k l i d u, vyrovnanosti a jednoty s ostatn ím i ?  Často 
se stává, že čím je č l ověk úspěšnější navenek, tím méně se mu daří 
v jeho n itru . Stavy úzkosti, nebezpečí vředů a srdečních chorob 
obvykle rostou spo lu  s vnějším "úspěchem". 

V pasti životn ího styl u naší ku ltury, který je spojen s nižším 
vědomím, jste chycen i do té míry, do jaké je vaše vědomí v každé 
chvíl i  nepříznivě ovl ivněno potřebou bezpečí, smyslových požitků 
a moci .  To je důvod, proč ve svém životě nenacházíte vše, co ke 
štěstí potřebujete. K dalšímu kroku směrem k vyššímu vědomí jste 
připraveni tehdy, když si opravdu naléhavě uvědomíte naprostou 
marnost své snahy dosáhnout tohoto c íl e  s využitím tří n ižších  
úrovní vědomí. Neznamená to, že  byste muse l i  zásadně změnit 
své vnější  aktivity. Vzdát se musíte svých návykových požadavků 
a n ikol iv toho, co děl áte. Ani peníze, ani sex nejsou příči nami ne
štěstí - těm i  jsou vaše návyky na ně. Zvu č íc í  emocioná lní  obvody 
vašeho b iopočítače vás udržují v neustálém pocitu zklamání, mar
nosti a utrpení v případě, že vnější udá losti neodpovídají přesně 
vn itřním programům. Nezavrhujete tedy svou pozemskou činnost 
- ta je zde proto, abyste se z ní těš i l i .  Opouštíte své emocionál n í  
návyky, které vám brání  radovat se z překypuj ícího života, jenž 
vám byl vždy dostupný. 

Je snadné vidět lehce rozeznatel né mocenské h ry, mezi něž 
patří peníze, pol itická moc, znaky společenského postavení, l idé, 
kteří se navzájem š ikanuj í, atd. Je ale už i tečné uvědomit si i ty 
jemnější. Že se někdo, kdo m luví nah las, snaží někoho ovl ád at, 
je například zřejmé. O mocenskou h ru a l e  může j ít i tehdy, když 
někdo m luví neobvyk le  potichu a nutí ostatní, aby napínal i  uš i ,  
pokud chtěj í něco s lyšet. Člověk, který l idem neustá le něco při
kazuje a důrazně trvá na přijetí svého názoru, se asi pohybuje 
na ú rovn i Centra moc i .  " Laskavým souh lasem" a výroky jako: "Ty 
vždycky vis, co je nej lepší," však může jemně manipu lovat i t ichý 
člověk. Tento druh jemné manipulace nut í  ostatní vkládat svou 
energ i i  do úvah o tom,  co dotyčný skutečně chce. Taková h ra 
je pak příčinou subjekto-objektového odc izení. Můžeme se sami 
sebe ptát: "Co dělám proto, abych získal co chc i ?  Jakou masku 
nosím ?  Jakou rol i  h raj i v této hře?" 
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Nosíte v h lavě spousty věcí, které ochraňujete jako součást 
hran ic vaší osobnosti a vašeho společenského postavení. Když si 
uvědomíte, že n ic z toho nejste skutečně vy, budete šťastnější. 
Jedná se pouze o programové vybavení podporované egem, které 
jste si osvoj i l i  na své dosavadn í  cestě. Vaše energie se velmi  zvýší 
a potřeba spánku naopak velmi  sníží, jestl iže přestanete ochra
ňovat různé projevy svých bezpečnostních, smyslových a mocen
ských návyků . 

Pokud se toho všeho vzdáte, získáte to zpět - to je zvláštn í 
odměna vyššího vědom í. Vzdáváte se svých vn itřn ích návykových 
požadavků.  Dostáváte za ně více všeho, co potřebujete, abyste 
mohl i  být šťastn i .  S růstem ke čtvrtému centru vědomí zj i stíte, že 
máte veškerou moc, kterou potřebujete - ve skutečnosti dokon
ce více. Bezpodmínečné přijímání každého ve vašem okol í vám 
totiž otevře dveře, které byste, pokud by vaše č innost vycházela  
z úrovně Třetího centra vědomí, otevřít n i kdy nedokázal i .  

Když budete k životu přistupovat zatížen i  mocenskými návy
ky, budete stále narážet na odpor mocenských návyků ostatních 
l idí. Místo aby se otevřel i  a pomoh l i  vám získat to, co chcete, 
bezděčně se uzavřou a postaví se proti harašení vaší moci, které je 
ohrožuje. Když rostete k vyššímu Centru vědomí, začínáte zakou
šet účinnost, jaké nebylo možné dosáhnout, dokud jste vyrážel i  
z Třetího centra s e  snahou tvrdě donutit život vydat vám to, o čem 
jste s i  myslel i ,  že pro štěstí potřebujete. 

Některé z nejdramatičtějších projevů vašeho ega a racioná ln í  
mys l i  budou uvedeny do  chodu právě na úrovn i Centra moc i .  
Existuj í metody růstu k vědomí, jež přistupují k egu a racionáln í  
mys l i  jako k nepřátel ům, které je nutno zn ičit. Na Cestě ž ivoucí 
lásky je považujeme za přátele, kteří jsou zde opravdu proto, aby 
nám pomohl i .  Mohou to však být bezelstní kamarádi a mohou 
nám ubl ižovat stej ně často jako pomáhat. Pomoc vyžaduje obrat
nost i porozumění. Naše ego a racioná lní  mys l často připomínaj í 
souseda s těm i  nejlepšími úmysly, který vidí svého přítele ležet po 
srážce s automobi lem na vozovce se z lomenou páteří. Když ho 
zvedne, aby jej dopravi l  do nemocnice, z lomená páteř rozdrtí pá
teřní nervy, a jeho přítel nebude j i ž  n ikdy schopen chůze. Soused 
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svému přítel i  ve snaze pomoci nechtěně ubl íž i l .  Podobně když 
ego a racioná lní  mys l používaj í programové vybavení n ižšího 
vědomí, brání  nám tím žít svůj ž ivot tak, aby přinášel co nejvíce 
radost i .  

Cesta ž ivoucí  l ásky se v nás nesnaží zabít naše ego a racio
nál ní  mys l .  Protože jsou to naši přátelé, kteří by nám rád i pomohl i ,  
zapojíme je do naší  snahy vykořenit návyky a povýšit je na úroveň 
přednostních cílů .  Víme, že ego vyvolává pocity nekl idu, jestl iže 
vnější svět neodpovídá naš im navyklým představám .  Stejně tak 
vám však připravuje příjemné chvíle, když vnější svět naš im ná
vykům odpovídá.  V každém případě své ego potřebujete, aby vám 
poskytlo zkušenosti, s jej ichž pomocí si uvědomíte své návykové 
požadavky - a pochopíte, jak velkou cenu budete muset dříve 
nebo pozděj i zaplatit, pokud je nepřeměníte na přednostní cíle. 

Cílem není ego odstranit, a le  nechat je zahálet. Kdybyste své 
ego zcela zn ič i l i, stáh l i  byste se nejspíše do schizoidní u l ity, a ta 
by vám bráni la  radovat se z pěkných věcí, které ž ivot přináší. 
Ego hraje životně důležitou rol i při odhalován í těch návyků, na 
nichž musíte ještě pracovat. Když programy svých emocí změ
níte, přestane samo od sebe vytvářet negativní emoce, které stoj í 
v cestě vašemu štěstí. Své ego tedy vítáme, sledujeme jeho č innost 
a používáme je jako nezbytnou součást nás samých.  Při náší nám 
zkušenosti potřebné pro růst k vyššímu vědomí. 
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DVĚ CENTRA RAdoSTi 

V předcházej ící kap itole  jsme viděl i ,  že není možné se spoleh
nout na tři n ižší Centra. Neumožní vám m ít stá lý pocit dostatku 
všeho, co potřebujete ke štěstí. V případě Bezpečnostního centra 
stačí jen malá představivost k tomu, abyste ve svém bezpečnost
n ím systému vždy naš l i  trh l inu, kterou je nutno ucpat. Nemá 
to konce . . . Stejně tak ani Centrum smyslových vjemů nemůže 
být zdrojem vašeho štěstí. To, co děláte opakovaně, vás začne 
pravděpodobně brzy nud it. N udou nastraženou léčku se snažíte 
obej ít h ledán ím rozmanitostí, což však vnáší do vašeho ž ivota 
řadu dalších problém ů .  Štěstí vám nepřinese an i Centru m moci .  
Snaha ovládat, man i pu lovat a někam se h nát vyvolá podobné 
jednání  ze strany ostatn ích l id í. Jej ich obranná a útočná taktika 
však trvá jenom krátce - dokud vaše oko l í  nezareaguje s ješ
tě větší s i lou . To, o čem jste předpokláda l i ,  že bude jednodu
chým řešením nastolené s ituace, ve skutečnosti uvádí  do vašeho 
života další okruh problémů .  Když vidíte nevědomou h ru, do 
které jste zapleteni ,  začínáte poc iťovat potřebu dosáhnout vyš
š ího Centra vědomí, jež by vám umožni lo se ze svého ž ivota 
radovat. 

V předchozí kapitole jsme se pouč i l i , že pokud se naše vědo
m í  pohybuje na ú rovn i  tří nižších Center, můžeme dosáhnout vel
kého vnějšího úspěchu, ale vn itřně, ve smyslu štěstí, se můžeme 
zce la  zklamat. O pokroku na naší cestě k probuzení můžeme ho-



60 Základní kniha vyššího vědomí 

vořit tehdy, když začne naše vědomí stále častěj i řešit ž ivotn í dra
ma z hlediska dvou Center radosti : Centra lásky a Centra hojn CJst i .  

Čtvrté centrum vědomí - centrum lásky 

čtvrté centrum vědomí na Cestě ž ivoucí lásky se nazývá 
Centrum lásky. Láska přichází s bezpodmínečným přijetím všeho 
a všech okolo nás. Když se naše vědomí pohybuje na úr()vni 
Centra lásky, při jímáme bezprostředně vše, co někdo udělá nebo 
co se přihodí. Takové přijetí však p robíhá pouze v rovině emocí. 
Stále ještě máme právo na své přednostní cíle .  Matka bude své 
dítě mi lovat, i když převrhne láhev mléka, a ta se zřítí na pod l ahu.  
Dává sice přednost tomu, aby sklen ice zůstal a  nedotčena , a le 
pokud se vyl ije, je to součást jej ího tady a ted. Proč by měla 
emocionálně rozrušovat a trápit sebe i dítě? 

jak je možné mi lovat někoho bezpodmínečně a nenechat 
se vyvést z rovnováhy, ať řekne nebo udělá cokol iv? Může se 
vám to podařit pouze tehdy, když překročíte oblast svých bez
pečnostních, smyslových a mocenských návyků. Z rovnováhy 
vás totiž vyvádí pouze vaše emocionální  programy, když vnější  
události neodpovídaj í  programu, který jste si stanov i l i  ve vašem 
n itru . jestliže však začnou vaše návyky mizet, zakoušíte postupně 
všechny a všechno okolo vás zcela j i nak. Nepohl ížíte na n ic pod le 
toho, j ak to vyhovuje vaši m  návykovým potřebám, protože tyto 
"potřeby" začínáte ztrácet. Váš nový pohled je možno vyst ihnout 
větou : "Věci se tedy maj í tak - tady a ted." Uvědomujete si, že 
každý má potřebu dělat právě to, co dělá - tady a- ted. Chápete, 
že všichni (včetně vás) si vytváří svůj vlastní svět a prožívaj í v něm 
své návyky. Když si vědomě povšimnete prázdnoty a utrpení, které 
tyto návyky způsobuj í, osvoj íte si vh led, jenž vám umožní se od 
nich osvobodit. 

jestl iže při j ímáte vše, co l idé dělaj í jako součást své cesty 
k probuzení, dosáh l i  jste Centra lásky. Víte, že pokud j sou n a  cestě 
vědomě, přijímají také oni váš okamžitý stav, protože i pro ně je 
to pomůcka v růstu . jestl iže na cestě vědomě nejsou a rozzlobí 
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se, je to jej ich problém. Když jsou vaše návyky povýšeny na ú ro
veň přednostních cílů, postupně zj išťujete, že jste bezprostředně 
schopni přij ímat vše, co  pro vás bylo dříve emocionálně nepřija
tel né. Nevidíte nakonec an i  j i nou možnost. Co je - JE. Právě sem 
to dospělo - tady a teď. Je možné, že budete moci situaci ,  která 
nastala, změnit za sekundu, za minutu, za hod i nu, z ítra . A pro
tože nejste podrážděn i, začnete své přednostní cíle uskutečňovat 
mnohem účinnějším způsobem. 

Když se naučíte žít stále více na úrovni Centra lásky, objevíte, 
že vaše vědomí síd l í  v novém světě. Lidé a okolnosti p ro vás j i ž  
nejsou hrozbou - n ikdo a nic totiž nemůže ohrozit vaše návyky. 
Ty však rychle ztrácíte. A j iž brzy nebude vaše mysl tvořit žádné 
"ostatní" . 

Jakm i le změníte program svých návyků, zjistíte, že vaše "ego" 
má stále méně práce a tím také stá le méně podněcuje k č innosti 
ega j i ných l id í. Zaměstnáváte-I i  své ego méně, l idé vás vidí jako 
přirozenější a poctivější. Takovými se potom stávaj í i on i .  Ačko l i v  
třeba stále u lpívaj í n a  úrovni tří nižších Center, poznávaj í, že ve 
styku s vámi jen zřídkakdy zakouší pocity napětí. Objevují, jaký je 
ž ivot v oblasti radostnějších Center Vědomí. Když s vám i  nejsou, 
mohou klesat zase zpět; semínko budoucího probuzení j ste a le j iž 
zase l i .  

Když budete na  úrovni Centra lásky stá le  častěj i ,  objevíte, že 
se z lepšuje váš krevní oběh - ruce a nohy budou zřejm ě  tep lej š í. 
Cévy j iž nebudou napjaté a zúžené, což je důvod, proč jste dříve 
poc iťova l i  nepřiměřený a h l uboký ch lad. Tvář a týl budou tep lé a 
žhnoucí. Kůže bude zakoušet chlad, vy jej však uvn itř nepocítíte. 
Je to jedna z příjemných fyziologických stránek růstu k vyššímu 
vědomí. Průchodnější oběhový systém má vl iv také na  mozek 
a j i né orgány, které proto pracuj í lépe. Nachlazení a nemoci 
začnou být řídkým jevem. 

S přibývaj ícím časem stráveným na úrovn i čtvrtého centra 
vědomí zj istíte, že se l idí  čím dál raději dotýkáte. Teď, když máte 
jen zřídkakdy paranoidní pocity, se můžete radovat z přívětivosti 
a jednoty, kterou zakoušíte ve styku s l idmi  nejen prostřed nictvím 
s lov, pohledů či zvuků, ale také čidel hmatu . Když se vám podaří 
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un iknout zdání dual ity a odloučenosti, pochopíte, že to byla pou
ze vaše mysl, která vám brán i l a  m i lovat bezpodmínečně - nešlo 
tedy o jednání l id í, jak j ste dříve věři l i .  

Postupně s e  vám daří nahlédnout d o  hloubi světských ná
vykových her provozovaných l idmi  na prvních třech úrovn ích 
vědomí a soucítíte s těmi ,  kteří stá le ž i j í  v i l uz i  odc izen í. Víte, 
že nej lepším způsobem, jak j im pomoci, je pracovat na sobě, 
a umožn it j im  tak (možná poprvé v jej ich životě) zakusit bez
podmínečnou lásku . Začnou si říkat: "Podívejme - tady je někdo, 
kdo mě stále přijímá; a bez ohledu na to, co dělám nebo říkám."  
Láska nevyžaduje, abyste se zapléta l i  do  jej ich záležitostí, když 
se probíjej í  životem a h ledaj í bezpečí, smyslové požitky a moc. 
Přij ímáte je prostě proto, že jsou tady, že maj í  právo tady být, 
a protože úroveň, které dosáh l i , je pro jej ich růst ta nej lepší -
a pro ten váš také. 

Každá zkušenost získaná stykem s l idmi vás buďto zanechává 
kl idnými a m i l uj ícími ,  nebo vás upozorňuje na přežívaj ící návyk, 
který je nutno změnit. Když udělá někdo něco, co byste považo
val i  dříve za nepřijatel né, a le co nyní jste schopni  emocioná l ně 
přijmout, můžete si říc i :  "Skvělé!  Daří se mi to. Honza mě jenom 
zkoušel, a já jsem prokázal, že jsem se od svého návyku osvo
bod i / ." Na tom, že se od svého ega necháte trochu pop lácat po 
rameni,  není n ic špatného. Vždyť nyn í se pohybujete na úrovn i 
Centra lásky stá le častěj i a své ego používáte k tomu, abyste 
pron ika l i  ještě výše. Když Honza něco udělá a vy se cítíte trochu 
rozrušeni  a zakoušíte odc izen í, můžete si říc i :  "Honza je můj 
učitel, protože mi ukazuje návyk, kterého bych se měl zbavit." 

Na úrovni čtvrtého centra vědomí vnímáte "práci" jako výraz 
lásky a péče. J iž nepracujete mechanicky a nevědomě, s pocitem, 
že ze života se můžete p lně těšit teprve, když je "práce" hotova. 
Váš růst se u rych l í, pokud se naučíte vkládat energ i i  do napl ňován í  
potřeb "druhých", jako by to byly vaše vlastní. Staré rčení  můžeme 
parafrázovat i takto: Když nevím, kdo jsem, SLoužíM všem okolo. 
Když vím, kdo jsem, JSEM SJEDNOCEN se všemi okolo. 

Nezištná s lužba je pěkný způsob, jak se osvobod it ze tří 
n ižších Center vědomí. Ego zmocňuj ící  se bezpečí, smyslových 
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vjemů a moc i b ude vždy s energ i í  obchodovat nebo ji směňovat 
za něco, co bude přikrašlovat j eho fatu morgánu připomínaj íc í  
stav nižšího vědomí. J estliže děláte jenom to, co  je příjemné, 
nevyhnute lné  nebo co u mocňuje vaši bezpečnost, smyslové po
ž itky a moc, umožňujete svému egu, aby vás d rželo v past i .  Pro 
čtvrté centru m vědom í je  typická nezištná s luž ba bez myšlenky 
na odměnu.  

Začínáte pociťovat, že život ve světě lásky je  vždy dostatečný. 
Víte, že poc ity osamoc e n í, od loučení a paranoi j sou pouze uměle 
vytvářeny emoc ionál n ím programem. Chápete, že  ačko l i  jsou naše 
těla  a mys l i  rozdílné, království Vědomého vnímání nás všech je 
pouze jedno . 

Tak jako m atka m i l uje své d ítě, ať dělá coko l iv, vy poznáváte, 
že s růstem k v yšším u  vědomí j ste schopni m i lovat každého ve 
vašem oko l í, bez oh l ed u  na to, co dělá nebo říká. I když vás 
někdo prudce s lovně napadá nebo vás dokonce u hodí, vyjadřuje 
tím pouze své v lastn í n ávyky. Snaží se tak změnit vaše chování, 
aby m u  jeho n ávyky při styku s vámi - nezpůsobovaly prob lémy. 

Ať se děje coko l iv, vy zakoušíte vše jako lásku. Konečně jste 
se dostal i do bodu, kdy vás j iž  n ic, co se v oko lním světě děje, 
nemůže z Centra lásky vylouč it .  Jste schopn i  emocionál ně při
jmout cokol i v. Vždy o p lácíte l áskou, bez ohledu na to, co někdo 
j iný  říká nebo dělá .  Takovým jednáním nej lépe pomáháte druhým 
překročit oblast svých n ávyků .  Pokud je m i l ujete i ve chvíl i ,  kdy 
se vám oni snaž í ub l íž it, můžete j i m  pomoci nalézt v sobě lásku, 
kterou vždy chtě l i  prož ívat, ale nevědí, jak j i  naj ít .  Vše je buď 
vhodný nebo nevhodný způsob, jak vytvářet lásku, k l id a jednotu. 

Bez oh ledu na h různost některých svých č inů - chcete být 
vždy chápán i a m i lová n i .  Přesně to chtějí i všichn i  ostatn í. Stačí 
s i  pamatovat, že jsme v pasti svých návyků, a porozumíte. Po
tom budete schopni m i lovat bezpodmínečně každého - jakožto 
otevíraj ící se bytost. 

Vztahy, které jsou z aloženy na předpokladech, co bychom 
dělat měl i  či n eměl i, ztrácejí spontánn í  svěžest svého tady a teď. 
Láska nemůže být naprogramovaným návykem, který drž í  pohro
madě strach a n átlak. Opravdová láska pobývá a rozvíj í se tam, 
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kde návyky nejsou - m ísto n ich vyžaduje živé a úp lné sdílení 
svého tady a teď. Uspokoj ivá budoucnost se vždy vytváří ve volně 
plynoucí přítomné chvíl i ,  která nic neočekává. 

Jestl iže máte v současnosti nějaké závazky, uznáváte je a do
držujete je dále.  Svou cestu k vyššímu vědomí totiž vždy začíná
te z m ísta, kde se právě nacházíte. Když své závazky neberete 
na vědomí nebo se j im  vyhýbáte, vytváříte přístu p  typu "já -
oni" .  To však neponechává žádný prostor pro s ladění energ i í  do 
"společného" vědomí. Jestl iže jste ve vědomém vztahu ke svým 
povi nnostem, řešíte je, když pracujete na sobě. V budoucnu s i  
budete vytvářet pouze takové závazky, jej ichž splnění vás nebude 
stavět proti ostatn ím. 

Budete- I i  žít na úrovn i Centra l ásky a budete- I i  relativně osvo
bozeni od svých návyků, zjistíte, že jste schopni bezpodmínečně 
m i lovat každého. Podmíněná je  totiž vaše účast - n ikol iv láska. 
Den má pouze dvacet čtyři hodiny, a vy budete svůj čas nej spíše 
trávit s l idmi ,  kteří maj í podobné přednostní cíle a ve společnosti 
kterých máte z vaší č innosti potěšen í. Když mezi l idmi  dochází 
k nejh lubšímu souznění energ i í, radují  se už jenom z toho, že 
jsou spolu .  Není nezbytné být neustále aktivn í. Můžete se j enom 
tiše těšit z b l ízkosti druhého. Můžete spo lu  dělat mnoho věc í, 
a le č innost nen í vždy nutná. H luboký vn itřní k l id můžete také 
zakoušet jenom proto, že jste ve vzájemné b l ízkost i .  Jste také 
schopn i m i lovat každého ve vašem okolí, nen í však nutné účastn it 
se jeho her. 

Pokud dva l idé m i l uj í  na úrovn i čtvrtého centra vědom í, 
nevnímaj í lásku k j i ným l idem jako něco, co by ohrožova lo nebo 
znehodnocovalo jej ich vzájemný vztah. Láska, která je spojuje, 
není žárl ivý a romantický c it, a nevytváří návyk, jenž by je č in i l  
zran ite lnými  a trpícím i .  Udržuj í své vědom í  ve  stavu, kdy jsou 
schopn i p lné účasti - bez jakéhokol iv  návyku . Dávají jeden dru
hému pl nou svobodu a bezpodmínečně se přij ímaj í. M i l u j í  se 
a s louží si způsobem, na kterém se téměř neúčastn í ego. Pro oba 
znamená láska a s lužba to nejkrásnější, co může život nabídnout. 

Když zakoušíte kl id, harmon i i  a lásku, které ve svém ž ivotě 
sami tvoříte, začínáte si uvědomovat, že všechny problémy světa 
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by byly vyřešeny, kdyby se k sobě všechny čtyři m i l iardy l idí  
chova ly způsobem, pro nějž by byla typická láska a služba. Víte, 
že každým svým pocitem a každou myšlenkou či rozhovorem 
přispíváte k cel kovému množství energie lásky ve světě. Ta se tak 
může jako řetězec dále šířit do nekonečna. 

Páté centrum vědomí - centrum hojnosti 

Čím více ž ijete na úrovni Centra lásky, tím více se otevíráte 
l idem a ž ivotním situacím. Místo abyste se j im jako dříve vyhý
bal i ,  zjišťujete nyn í, že se nemáte čeho bát. Naleznete přátelství, 
která byla  dříve nemysl itel ná. Uvědomíte si, že prozkoumáváte ty 
oblasti ž ivota, do kterých jste dříve nevstoupi l i ,  protože vám v tom 
vaše bezpečnostní, smyslové a mocenské návyky brán i ly. Ted je 
zakoušíte otevřeně a uvolněně - n ikol iv předpojatě a kriticky. 
Budete nyn í o tisíc procent přístupnější než v době, kdy jste se 
rozhodoval i  na základě tří n ižších Center vědom í. 

Taková otevřenost vám postupně dovol í  vol ně p lynout a pro
žívat téměř zázračný život. Protože jste otevření, nacházíte snad
ná řešení  ve většině životních situací, které pro vás byly dříve 
problémem. Události vidíte z hlediska jej ich průběhu a výsledku 
a n iko l iv pod le předpokládaného přístupu l idí  k vám . L idé, od 
kterých se máte čemu učit (ale před kterými jste se dříve uzavíral i ) ,  
nyní mohou vstoupit do vašeho ž ivota. Jel i kož vaše ego pracuje 
stále méně jako otrok vašich návyků, zakoušíte nyní celou šíři 
vašeho tady a ted. Vaše vnímavost se nesmírně zvyšuje. Jste před
vídavější. Protože jste vytvoři l i  krásný kl idný svět, a nyní v něm 
ž ijete, pomáháte l idem ve vašem okol í  nalézt krásné a kl idné 
m ísto v sobě. Jste také schopn i  pomoc přijmout, a to bez pocitu, 
že je to něco závazného. 

Svůj ž ivot začínáte vnímat jako jeden "zázrak" za druhým. 
K této proměně a le mohlo doj ít kdykol iv ve vašem životě - dosáh l i  
jste j í  totiž pouze stále rostoucí otevřeností k l idem a věcem okolo 
vás. Začínáte chápat, že tento zázrak vždy existoval, kona l  se 
j inde, protože vy jste byl i  příl iš zaměstnán i  potyčkam i s v lastním i  
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návyky a snahou ovládat l id i  a věci ve vašem okol í. život vám 
nyní nabíz í  "roh hojnosti".  

"Zázrak" vědomí hojnosti se objevuje d íky třem dů lež itým 
okolnostem, které vám automaticky přijdou na pomoc, když pod
statně sníž íte počet ochraňovaných návyku : 

1 .  Protože návyky p lýtvaj í vaší energi í, budete mít nyní velkou 
zásobu energie, kterou můžete využít, jak se vám zachce. 

2. Protože vás návyky oslepuj í, budete nyní d isponovat jas
ným vhledem - umožňuj ícím vám poznat, jak byste se měl i  v růz
ných situacích ž ivota zachovat. 

3. Protože vás návyky oddělu j í  od ostatních l id í, budete nyní 
žít v s i lovém pol i  lásky, ve kterém vás l idé mi lují  a pomáhaj í vám .  

Když z ískáte vhled d o  Centra hojnosti, začnete mít pocit, 
že ž ijete v přátelském světě, který vám, pokud budete na úrovn i 
vyšších Center vědom í, vždy poskytne vše, co potřebujete. Stejn ě  
tak budete cítit, ž e  žijete v dokonalém světě . Jeho dokonalost 
nebudete vnímat z omezeného h lediska chvi lkového štěstí spoje
ného s návykovým i programy. Svět je nyní dokona lý, protože vám 
neustále poskytuje právě ty životní zkušenosti, které potřebujete 
pro váš všestranný rozvoj , jakožto vědomých bytostí. 

Paranoidní č lověk má pocit, že mu všichni  brání  získat to, 
co ke svému štěstí potřebuje. Svět je velkým spiknutím, které mu 
má ub l ížit . Páté centrum vědomí představuje pravý opak tohoto 
stavu . Na ú rovn i tohoto Centra vn ímáte l id i  a situace okolo vás 
jako součást přívětivého světa, který vám stá le nabíz í  vše, co pro 
pocit štěstí potřebujete. 

Úrovně Centra hojnosti budete dosahovat stále častěj i tehdy, 
když budete h louběj i zakoušet jednotl ivé stránky vašeho světa 
jako přátelská m ísta, jež o vás pečují. Všude se cítíte doma. 

Kdo může chtít více? A přesto je možné doj ít dále - když 
rostete na úroveň posledn ích dvou Center vědomí.J) 

J) V knize " Discovering the Secrets ol Happiness: My Intimate Story" se Ken Keyes Jr. dělí 
o zkušenosti, které získal při svém vlastn ím růstu k vyššímu vědomí - při přechodu od 
Center bezpečnosti, smyslových vjemů a moci k Centru lásky. 
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Uvědomíte-I i  s i ,  že vše, co děláte nebo cítíte, souvisí více či méně 
s každým z prvních pěti Center, vh lédnete hlouběj i do svého 
ž ivota. Když j íte, vnímáte potraviny převážně z h led iska Centra 
smyslových vjemů, protože vychutnáváte jej ich chuť. Vaše j íd lo se 
však týká také Bezpečnostního centra - může emocionálně pod
porovat váš pocit bezpečí. Je j i sté, že základní výživná hodnota 
j íd la  má s bezpečím opravdu co dělat. Pokud neomylně h lásáte, 
co by l idé měl i  jíst, aby se sta l i  svatými,  vnímáte stravu z h lediska 
Centra moci .  Můžete se z ní těšit na úrovni  Centra lásky jako 
ze způsobu, jak při j ímat a mi lovat nové chutě. Nebo ji můžete 
ocenit z h lediska Centra hojnosti, protože vás znovu uj išťuje, že 
ž ijete v nádherném světě a ten vám poskytuje vše, co potřebujete 
k životu ve vyšším vědomí. S dalším růstem začnete j íd lo vnímat 
z jakékol iv kombinace úrovní těchto pěti Center - nebo ze všech 
najednou . 

Zjistíte, že se na úrovni každého z předchozích pěti Center 
neustále hodnotíte. Více či méně stále srovnáváte své myšlenky 
a č iny s některým Centrem, abyste se moh l i  rozhodnout, zda jeho 
úrovn i odpovídaj í. Každé Centrum předpokládá nějakou č innost: 
dosahování bezpečí ( 1 ), zakoušení smyslových vjemů (2), rozví
jen í moci (3), osvojován í si schopnosti přijímat a m i lovat všechny 
a všechno bezpodmínečně a bez ohledu na to, co se děje (4), 
a zakoušení dokonalosti a přátelství všeho, co vás obklopuje (5) .  
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Ačkol iv byste se nemě l i  za n ičím hon it, muže se stát, že 
budete neustále přemýš let, zda postupujete dosti rychle .  Asi si 
budete říkat: "Roste Robert rych lej i  než já?" "Co mě zdržuje? 
Myslel jsem si ,  že se mé vědomí pohybuje na úrovn i  Centra lásky, 
a teď jsem v našem vztahu objevi l mocenská h lediska." " Pomohlo 
by mi, kdybych si zaznamenával, kol i k  m inut denně strávím na 
úrovni kterého Centra?" "Mohu si dovol it měsíc na  tř i  n ižší  Centra 
nemyslet?/I 

Čekaj í vás období, kdy budete na Centra lásky a hojnosti 
n avyklí. Mužete ztratit trpěl ivost - myslel i  jste si ,  že m i lujete 
bezpodmínečně, a nalez l i  jste něco, co nemužete emocioná lně 
přijmout. Své pocity pak možná vyjádříte: "Musím tím rych le  
proj ít a pak se  mohu opět uvoln i t  a přestat ovládat l id i  a věci 
ve svém okol í. Když vyřeším tento problém, budu j iž skutečně 
schopen volně plynout po celý zbytek svého ž ivota./I 

Ačko l iv je váš rust k vyššímu vědomí spojen s bezpodmíneč
ným přij ímáním sebe sama i j iných, zj istíte, že vnímáte každou 
z prvních pěti úrovní jako míru, se kterou se srovnáváte. Není 
to snad návyk? Každé z těchto pěti Center muže být považováno 
za řetěz poutaj ící vás ke strachu, zášti, hněvu, úzkosti, obavám 
atd. Dokonce i když se vaše vědomí nachází po větš inu času na 
úrovni Centra hojnosti, je  stále připoutáno - i když je  možno 
h ovořit pouze o řetízku z ryzího z lata. 

Šesté centrum vědomí - centrum vědomého vnímání 

Z těchto pout se m užete osvobod it, pokud umožn íte svému 
vědomí spoč inout v Centru vědomého vnímání. Jedná se o pokl id
né m ísto vnímané z h l ubi ny uvnitř, odkud hru ostatních pěti Center 
pouze pozorujete. Na úrovn i tohoto Centra žádným zpusobem 
neposuzujete ani nehodnotíte. Pouze se pozorujete: "Tak teď je na 
úrovn i  Centra bezpodm ínečné lásky. Právě s i  pomyslel, že když 
m á  na něj Mary vztek, nemůže doopravdy m i lovat. Klesá zpět, 
protože nen í schopen vnímat všechno jako projev lásky. /I 

Z netečného Centra vědomého vnímán í  pouze s ledujete v last
n í  j ednání na úrovn i ostatních pěti Center. Nekritizujete se - an i  
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si nepoklepáváte po rameni .  S radostí s ledujete představen í  a ne
zaujatě se pozorujete. Dovol íte, aby se vaše h ra sta la  čímko l iv -
a vším. 

Centrum vědomého vnímání používáte jako metacentrum, na 
jehož úrovn i se osvobozujete od zátěže předchozích pěti Center 
vědomí. Každé z n ich vás nějakým způsobem svazuje, protože 
vytváří vlastn í verzi toho, co se odehrává. Když však budete kaž
dý okamžik svého života vnímat z onoho h l ubokého, kl idného 
m ísta uvn itř sebe sama, řetězy prasknou.  Zde vše pozorujete -
a přijímáte. 

Centrum vědomého vnímání  vytváří prostor mezi vámi  
a okolním světem.  Výstupy a pády vás na  jeho úrovni přestávaj í 
zraňovat. Konečně jste svobodn i  - nic vás nemůže rozrušit nebo 
srazit na kolena, ačkol iv vaše tělo a mysl stále  účinkují v různých 
h rách .  Pořád musíte "štípat dříví a nosit vodu" bez oh ledu na 
to, ve kterém Centru vědomí se právě nacházíte. Stále  budete 
chtít sehrávat aktivní rol i ve světě, který vás obklopuje. Stá le se 
budete něčemu učit, budete se stýkat s l idmi  a budete se svým 
vědomým životem podílet na tvorbě krásnějšího světa . Nebudete 
to a le dělat VY: každodenních her, práce, pocitů, č inností, atd., 
se zúčastní pouze vaše tělo a mys l .  Vaše Vědomé vnímání to vše 
bude s ledovat jako zázračné představení z h l uboké tišiny uvn itř 
vás, kde je vše stále kl idné. I když vaše tělo a mysl pod léhá 
projevům hněvu nebo žárl ivosti, vy s i  uvědomujete, že sehráváte 
jenom jednu návykovou rol i  svého repertoáru . Vy totiž pouze 
pozorujete, jak vaše tělo a mysl rozeznává narážky a odříkává své 
vstupy, stejně jako to v "projekc i"  ž ivota dělaj í  ostatní. 

Z úrovně Šestého centra vědomí budete sami  sebe vnímat 
jako herce na vel ké scéně života. Každý den odříkáváte vstupy 
d iktované programovým vybaven ím vašeho biopočítače. Víte také, 
že narážky, které ostatn í l idé rozeznávaj í, a způsob, jakým na ně 
reaguj í, jsou pouze výsledkem č innosti těch Center vědomí, na 
jej ichž úrovn i se v daném okamžiku své cesty k probuzení právě 
nachází. 

Svět každého z nás vzn iká v těch Centrech vědomí, kte
rých právě ve scénářích své kosmické hry využíváme. Role byly 
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rozděleny a kolem nás  stoj í různí l idé v kostýmech herců.  Maj í 
nám pomoci při našem růstu.  Vyšší vědomí  však sedí v "publ iku" 
a s leduje vaše tělo a mysl  v kontaktu se svými protějšky na scéně .  
Tehdy n ah l íž íte na vše, c o  děláte nebo říkáte, jako na součást 
svého růstu od pastí návyků ke svobodě.  

Návykové programy, které uvádí vaše ego a racioná ln í  mysl 
do č innosti, vám bez přestán í  brání uvědomit s i ,  kým skutečně jste. 
Poku d  c hcete rozpoznat, kým nebo čím si mys l íte, že jste, je nutno 
pečl ivě zkoumat, co se vaše ego snaž í ochrán it. Co vlastně jsou  
ony společenské role, které na sebe právě nyní bereme? Co působí 
hněv, strach, žárl ivost či žal ? "Koho" ochraňuje vaše racioná ln í  
mysl ? Jakáko l i v  hra, kterou právě s podporou svého ega hrajete, 
představuje toho, kým si mys l íte, že jste. Všechny tyto programy 
vás č i n í  zran itel nými a nej istými .  

Jakou představu o sobě máte? J a k  chcete působit n a  své 
okol í? Představujete se jako č lověk úspěšný, schopný, u bohý, č lo
věk využ ívaný svým okol ím,  dobrá m atka, dobrý otec, úspěšný 
obchodn ík, ztroskotanec, osoba zběh lá  v i ntelektuá lních hrách, 
u mělecká osobnost nebo skutečný přeborník v sexuá ln ích hrách ?  
Nebo snad vaše ego ochraňuje " image" člověka velm i  vnímavé
ho k nedostatkům naší c iv i l izace, který je j iž  dávno nade vším 
povznesen ? Snad máte nějaké zá l iby a snažíte se ochránit svou 
podobu kytaristy, motocyk l isty, ma l íře, básníka, zpěváka nebo ko
hoko l iv j iného. Anebo je to vše pro vás příl i š  světské. Vaše ego ny
ní možná  chrán í  vaše "skutečné" já - č lověka slézaj ícího mystické 
hory d uchovna. Vyvádí vás z rovnováhy, jestl iže někdo pozname
ná, že váš poh led není jed iný nebo pro něj ten nejlepší? Čím 
jsou tyto různé hry, k n imž směřuje ego v tomto období vašeho 
života ? 

Když budete zřetelně rozeznávat různé č innosti, hry a osobn í 
omezení jako d rama, které se vaše ego právě nyn í snaží  chrán it 
a rozvíjet, pochopíte, kým s i  mys l íte, že jste. Skutečnost je a le  
j iná .  Jedná se pouze o hru, j íž musíte proj ít, abyste nalez l i  vědo
mou bytost, kterou jste ve skutečnost i .  Jestl iže byste měl i  sestavit 
seznam činností, osobních vlastností, z naků a omezen í, které ego 
nyní ochraňuje, zjisti l i  byste, že větši n u  z n ich byste na něj před 
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deseti lety nezařad i l i .  Vaše vědomí se proh lubuje a vy začínáte 
správně vidět, jak jste zcela poh lceni mechanickým sehráván ím 
rol í, pro které jste sami sebe naprogramoval i .  

Všechno, co  ego tak usi lovně hájí, je jenom řada pastí, 
v n ichž jste chyceni .  V každé z n ich se dusíte a všechny jsou pří
č inou vaší zran itel nosti na horské dráze radostí a bolestí. Většina 
nyní chráněných návykových vzorů představuje struktury osob
nosti, které jsou funkcí  místa a času vašeho narozen í  a vývoje. 
Kdybyste pocháze l i  z j i né společenské vrstvy, vaše ego by h áj i lo 
j iný soubor rol í. 

Svět je zde proto, abychom se z něj radoval i .  To je však 
beze zbytku možné jenom tehdy, když se přestaneme ztotožňovat 
s rolemi, které ve hře života hrajeme. Z šachové partie můžete 
mít radost, neberete-I i  ji nato l ik  vážně, abyste byl i  emocioná l ně 
připoutáni k možné výhře nebo prohře. Lidé (vybaveni  výkon nou 
racionální myslO rádi řeší problémy. Máme však sklony (snad díky 

potřebě udržet si svou důstojnost) brát je vážně nato l i k, že kazíme 
vzrušení a zábavu obsaženou v životn í situaci našeho tady a teď. 
Potřebujeme nějak roz l išit mezi tím, čím bytostně jsme, a mezi 
motivacemi,  které jsou příčinou našeho chován í. 

Abychom se přesta l i  ztotožňovat se společenskými h ram i ,  jež 
nás teď drží v pasti, musíme jasně chápat, čím tyto hry j sou . 
Mohou nám v tom pomoci knihy jako například Kulturn í struktury 
(Patterns of Culture) Ruth Benedictové. Když z hlediska srovnávací 
antropologie nahlédneme hlouběj i do života naší společnost i ,  bu
de pro nás snadnější un iknout z ku lturních pastí. Jak by naše ego 
mohlo stejnou měrou trvat na požadavcích, které nejsou n utné 
pro pocit štěstí, ve chvíl i, kdy opravdu rozumíme ekonomickým 
a sociá lním způsobům chování skupiny, ve které ž ijeme? Jak by
chom moh l i  brát vážně mnohé prestižn í hry, na n ichž se nyní 
účastníme? Jak by nás naše hrdost mohla nadá le vězn it ve hrách, 
jej ichž výsledkem má být zisk nebo ztráta či snad dobrá nebo 
špatná pověst, o jej ichž nezbytnosti pro náš ž ivot jsme byli dříve 
přesvědčen i ?  

Vědomá bytost neodmítá osobní an i společenské hry - pouze 
je hraje jako hry. Když naše sociá lní  skupina říká: "Zahrajme si 
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hru na skrývání sexuá l n ích orgánů při chůzi  po u l ic i ," při j ímáme 
to jako součást hry ž ivota odehrávaj ící se právě tady a teď. Stejné 
to je,  když se vědomá bytost ocitne na m ístě, o němž skupina 
tvrd í: "Toto je nudistická p láž." I zde může, jakožto bytost zbavená 
návyků, volně plynout s tím, co se odehrává tady a teď. Kromě pří
padů, kdy je někomu ubl  ižováno, splývaj í vědomé bytosti s pocity 
a chován ím skupiny. jsou velm i  přizpůsobivé a cítí se uvolněně, 
bez ohledu na to, jaký tanec společenský orchestr právě spusti l .  
Stejně uvolněně se však cítí i ve chvíl i, kdy usi l uj í  o změnu -
obvykle totiž nacházej í způsob, který nevyvolává konfl i kty s ostat
n ím i .  jej ich vědom í, l áska, vhled a přizpůsobivost jsou poselstvím, 
které nám pomáhá u n i knout ze ztu h lých společenských norem, 
dříve pokládaných za " přirozené". 

Postupně se tedy učíme, že nejsme těm i  osobnostmi, které 
naše ego tak tvrdě brání. Když ale nejsme těmito sbírkam i motivací 
převzatých od společnosti, čím - nebo kým - tedy jsme? Mnoho 
z nás se ztotožňuje se svým tělem - proměnl ivou strukturou kostí, 
sva lů  a j iných orgánů,  obalenou kůží. Když není tělo  v pořád
ku nebo přenáší do b iopočítače bolestivé vjemy, má ego sklon 
zaměřit svou pozornost na tuto bolest, se kterou se potom p lně 
ztotožn íme. S růstem k vyššímu vědomí si stále více uvědomuje
me, že nejsme těly, ve kterých žijeme. Tělo je pouze chrámem, 
v němž síd l í  naše vědomí. 

jakmi le  se přestanete ztotožňovat s různými společenským i 
rolemi  i se svým tělem, pravděpodobně si řeknete: ,,Aha!  Mou 
podstatou je rac ioná l n í  mys l ."  Není snad ona podstatou l idství? 
je to část biopočítače se schopností používat jazyk, analyzovat, 
kal ku lovat, tvořit představy a myšlenky, tříd it vjemy, ukládat je do 
paměti a znovu je vyvolávat, užívat symboly, porovnávat přesvěd
čení, předpoklady atd . 

N edefinoval snad Aristotelés člověka jako racioná ln ího ž ivo
čicha? A zase, racioná ln í  mysl není vaší podstatou. Intelekt, nebo l i  
racionáln í  mysl ,  je  skvělý  "šestý mysl", který vám, pokud víte, jak  
jej správně používat, m ůže pomoci na  cestě k vyššímu vědom í. 
Může vás ale také otrockou spoluprací s egem na tvorbě strnu
lých logických obranných mechanismů, které podporuj í jakýko l i  
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program, v němž právě u lp íváte, uvrhnout bez pomoci do pasti 
tří n ižších Center Vědomí. Necháme jej tedy také být. 

Výběr se nám nyní zužuje. Jestl iže nejste totožn i  se svými 
společenskými rolemi, tělem an i  racioná ln í  mys l í, co ještě zbývá? 
Jste snad svými smysly - branami, j imiž vstupuj í zrakové, s lu
chové, hmatové a čichové údaje? Nebo svými emocemi - těm i 
odstíny pocitů, kvůl i  n imž jste, když jste se j ich chtě l i  zbavit nebo 
je naopak získat, vyna lož i l i  tol i k  energie? Jste svým programem -
sbírkou tužeb, motivací, očekáván í  a požadavků, na něž zaměřuje 
ego větš inu své pozornosti ?  Nebo jste svým egem - "h lavním 
kontrolorem", který umí být tak absol uti stickým d iktátorem, když 
jste v pasti tří n ižších Center vědomí? Vaší podstatou není naštěstí 
an i  jedna z těchto možností. Pokračujeme tedy v pátrání po va
šem "já" . Je možné, že by bylo toto h ledání podstaty zatemněno 
vaším egem podporovaným programem, který požaduje, abyste 
"někým" byl i ?  Spolupracují vaše j méno, paměť a racioná lní  mysl 
na představě, že jste zvláštním celkem, který by měl na cestě 
světem l idí  a věcí vyvolat trochu rozruchu? 

V této chvíli máte možná pocit, že z vás nezbylo n ic .  Vaše 
podstata je a le  něčím, co můžete zakoušet a usnadnit si tak svůj 
růst k vyššímu vědomí. Na Cestě živoucí lásky defi nujeme svou 
podstatu jako Vědomé vnímán í. Abychom pochopi l i, co máme na 
mys l i , bude nej lépe pod ívat se přímo před sebe a m in utu si všímat 
obrazů, které se přenášej í prostředn ictvím očí. Potom oči zavřete. 
Udělejte to teď, než budete pokračovat v dalším čtení  . . .  

Zrakové vjemy zmizely, Vědomé vnímání však zůstalo. V po
zadí vašich myšlenek, vjemů a obrazů je vždy Vědomé vnímání. 
Větš inu času jej zah lcujeme vodopádem s lov, činností, myšlenek 
a vjemů, jež nutí naši mysl analyzovat, kalku lovat, tvořit symboly, 
m luvit, pamatovat s i ,  zabývat se m inu lostí i budoucností. 

Předchozí pokus ukazuje, že zrakové pole a Vědomé vnímání 
nejsou totéž. Pojďme dále. Zavřete na m inutu oči .  Udělejte to teď, 
než budete pokračovat v dalším čtení  . . .  

Co jste vnímal i ?  Když uzavřete zrakový vstup vašeho biopočí
tače, začínáte pravděpodobně vnímat zvuky. Ty a le nejsou Vědo
mým vnímáním.  Představte si, že jste na zcela tmavém a tichém 
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m ístě. Zrakový i s luchový vstup je nyn í  v k l idu a vy se můžete 
postupně soustředit na stá le větš í h lub iny s vého těla .  Zakoušíte tě
lesné vjemy dříve potlačené výraznějším i  ú daj i vašich pěti smyslů 
a tlakem názorů, myš lenek a slov. Svou podstatu plně zakoušíte 
pouze tehdy, když jste zkl idn i l i  hru svých emocí a proud návyků 
rozvířený racionální myslí. 

J i nými s lovy, jste někým, kdo s i  uvědomuje své vlastn í vědo
m í! Možná byste si rád i představoval i  něco jako televizn í  obra
zovku v h lavě, na kterou se promítaj í vaše myš lenky, představy 
a emoce. Všechno je v barvě, včetně obrazů, zvuků a myš lenek. 
Vše se děje na této pomyslné televizní obrazovce ve vaší h lavě. 
Vy ale nejste televizní obrazovka. Nejste ani obrazy na n í. Jste 
tím, co si je vědomo svého vlastního vnímání dějů na obrazovce. 
Jste jednoduše d ivákem a s ledujete svou obrazovku. Ram Dass to 
celé shrnuje: "Pozorujete svou scénu z ti chého koutu mys l i ,  kde 
nemáte na práci nic než vidět." Jste vědomím, které pouze "vidí", 
co se děje na obrazovce. Vaší podstatou je čisté Vědomé vn ímání. 

Jako diváci jste dokonalí. Na obrazovce může běžet úděsný 
fi lm plný všech druhů bolesti a utrpení - na obrazovce. Stejně  tak 
se m ůže jednat o šťastný příběh se zapadaj ícím s luncem, skvělou 
erotickou scénou a chutným j ídlem. Vaše podstata je ale čisté 
uvědomování, které pouze sleduje, co s e  na o brazovce vašeho 
života děje. Za vším, o čem s i  mys l íte, že jste - JSTE VY! 

Vaše bytostné já je dokonalé, vždy bylo dokonalé a vždy také 
dokonalé bude! Není možné udělat n ic ,  co by jeho dokonalost 
poruš i lo .  A tato dokonalost také nemusí  být ochraňována egem. 
Když si uvědomíte kým nebo čím jste ve skutečnosti, může se 
ego uvoln it a vy se můžete ze života opravdu radovat. Dá le j iž 
pro vás n ic nen í h rozbou nebo "absolutní  nezbytností". M ůžete 
se opravdu těšit z toho, že jste svým bytostným j á .  Pouze tehdy se 
také můžete lcela a nepřetržitě radovat z rozvíjej ícího se d ramatu, 
který vám ž ivot přináší. 

Když se začínáte vnímat jako pozorovatel ,  který v idí  své 
drama ze Šestého centra vědomí, netrpíte j iž  představou, že i n
telektuá ln í  úsi l í, vůle a zoufalá paranoidní  ostražitost jsou pro 
správný běh světa nezbytné. Místo toho, u mož n íte- I i  své energ i i  
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být v sou ladu s energiem i ve vašem okolí, zakoušíte sílu ,  h lubo
ký kl id a dokonalou krásu.  Uvědomujete si, že když se vcítíte 
do Oceánu láskyplné energie okolo vás, můžete z ískat mnohem 
více bezpečí, radostných smyslových vjemů, smysluplné aktivity 
a lásky, než potřebujete k životu, který je stále krásný. A jak se 
učíte ztotožňovat své bytostné já se svým Vědomým vnímáním 
(místo společenských a individuá lních rol í, které vaše ego dříve 
podporovalo), h luboce a bez přestání  se radujete jak z dramatu 
svého života, tak z dokonalé bytosti, kterou přirozeně jste. 

Sedmé centrum vědomí - centrum kosmického vědomí 

Stanete se svědky toho, že se váš růst k vyššímu vědomí 
přirozeně rozpadá do tří etap:  

1 .  Když se vaše vědomí začne stá le častěj i pohybovat na 
úrovn i Centra l ásky a Centra hojnosti, rozvinete vícestředné vní
mání, které vám umožní vidět všechny vaše myš lenky a č innosti 
z každého z prvních pěti Center. 

2. Udržujete toto vícestředné vnímání a učíte se sledovat 
sam i sebe z úrovně nezaujatého Centra vědomého vnímání (Šesté 
centrum). Zde j iž neex istuje pocit n ižšího nebo vyššího vědomí -
z h lediska Centra vědomého vnímání je to totéž. 

3 .  Překročíte Centrum vědomého vnímání k neosobnímu, 
sjednocuj ícímu prostoru Centra kosmické lásky. 

Pro Šesté centrum vědomí je typické vnímání  sama sebe. 
Ex istuje podstata - vaše Vědomé vnímán í - a každodenní drama 
vašeho těla, smys lů a racioná lní  mysl i .  Všechny tyto h ry vidíte 
s porozuměním a ze správné perspektivy. I když se jedná o pokl id
né, krásné Centrum vědomí, dual ita stále trvá. Mezi vám i  a světem 
se táhne jemná děl icí čára . 

Na úrovni  Sedmého centra vědomí je č lověk vymrštěn ze 
sebe-vědomí do čistého vědomí. J i nými s lovy, č lověk j iž  není 
svědkem sama sebe. Tělo, smysly a Vědomé vnímání nejsou oddě
leny. Na úrovni tohoto Centra vědomí nezakoušíte bezpečí, smys
lové vjemy, moc, lásku ani hojnost - vy jste bezpečím, smyslovými 
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vjemy, mocí, láskou a pl ností ž ivota . Nejvyšš ího stupně vědom í 
se dosahuje změnou té části programu, která se nazývá "já".  
M yšlenková aktivita je zkl idněna. Tok vnímání se posunuje od 
subjekto-objektové manipulace přes láskyplné přij ímání  k jednotě 
se vším v okol í. 

Pro pochopení rozd ílu  mezi zakoušením něčeho a bytím 
něčím uvažte, co se děje, když dosahujete prudkého sexuáln ího 
vyvrcholení. Až do chvíle orgasmu zakoušíte sexuá l n í  smyslové 
vjemy, jako je rostoucí teplo, t lak a drážděn í sexuálních orgá
n ů .  Zakoušíte sex. V okamžiku vyvrcholení j iž a le  nejste někdo, 
kdo zakouší. Již s i  neuvědomujete sami sebe jako člověka, který 
vychutnává sexuální styk. Ve chvíl ích bouři ivého orgasmu jste 
zkušeností. Nejspíše cítíte úplnou jednotu se svým partnerem,  
protože se j iž nevnímáte jako oddělené vědomí. 

Na úrovn i Kosm ického vědomí může č lověk vel mi účinně 
jednat, protože obrazovky omezuj ící jeho vnímavost jsou od
straněny, je nyní vyladěn na jemnější odstíny oko ln ího světa. J e  
otevřen široké škále lehkých narážek, které svět vždy poskytova l ,  
které ale dříve vědomí, zaměstnávané bezpečností, smyslovým i 
vjemy a mocí na n ižších úrovních, nebo láskou, hojností a pozo
rován ím na úrovn ích středních, nebylo schopno zachytit. 

Nyní, na konci cesty k vyššímu vědomí, se člověk stává bytos
tí podobnou bohu .  Podaři lo se mu skutečně napl n it své přirozené 
právo. Jakožto vědomá bytost je plně vnímavý, moudrý i výkonný. 
Protože překonal  všechna osobní omezení a necítí se odloučen 
od n ičeho a n ikoho na světě, je pro něj služba "druhým" jed inou 
m ožnou životní č inností. "Druzí" ve skutečnosti neexi stují. Vše j e  
v n ímáno z h lediska "společného". 

Zde je asi na místě rada. Dosažení Sedmého centra je nesmír
ně  obtížné. Mezi čtyřmi m i l iardami l id í  tohoto světa se pohybuje 
p ravděpodobně pouze okolo stovky těch, kteří na této úrovn i  
o pravdu důsledně ž i j í. Úspěch vyžaduje obvykle osamělý ž ivot 
a dlouhé období náročného cvičení. K dosažení tohoto Centra j e  
nu tno odstranit i přednostní cíle. Autor této knihy vytváří svou 
ž i votn í  zkušenost s využ itím čtvrtého, Pátého a Šestého centra 
a nepřetržitě se ze svého života raduje. Neznamená to, že se 
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zcela zbavi l  svých návyků, a le často prožívá mnoho týdnů, an iž 
by pocíti l  odc izení. 

Jestl iže jste odstran i l i  devadesát devět procent svých návyko
vých programů, bude zbývající část pravděpodobně sotva patrná 
a nebude na překážku štěstí. Pokud jste j iž vykona l i  všechnu vnitř
ní  práci nutnou k dosažení  takové úrovně účinnosti, víte přesně, 
kterou Cestu nebo Metodu Je třeba použít, kdykol iv  pocítíte, že 
se začíná rozvíjet návykový řetězec. Někol ik  minut nebo sekund 
pracujete na bezpečnostních, smyslových nebo mocenských ná
vycích, které jste uved l i  do chodu, a potom dosahujete znovu 
Centra lásky nebo hojnosti . Tato Centra zcela dostačuj í k tomu, 
aby vám umožn i la žít šťastný, napl něný, moudrý, smysluplně ak
tivní a radostný život. J istě stoj í za to vědět o existenci  Centra 
kosmického vědomí, to se však pro vás nesmí stát dalším návykem . 
Pokud se opravdu snažíte využívat pro zpracování  a vysvětlování  
vlastn ích i vnějších energ i í  čtvrtého, Pátého a Šestého centra 
vědomí, budete ve svém dostatečně naplněném srdci zakoušet 
radost a h luboký k l id .  



1 � 
PĚT PRACOVN íCH M ETOd 

Cesta ž ivoucí lásky k vyššímu vědom í vám nabízí Pět metod po
užite l ných při práci na sobě samých. Tyto Metody byly vybrány 
pro zaneprázdněné l i d i ,  kteří se  p lně  účastní různých životních 
dramat. Nevzdalují  vás vašemu obvyklému zaměstnání. Metody 
ž ivoucí lásky m ůžete používat při práci, mi lování, když ukl ízíte 
dům nebo s ledujete fi l m .  Vstoupí s vámi do vašich ž ivotn ích 
situací a budou po vás požadovat, abyste věci a osoby ve svém 
oko l í  považoval i  za své učitele. Svým nejdů ležitějším učite lem 
však stále  zůstáváte vy. 

Když budete Pěti metod pravidel ně využívat, naleznete v kaž
dodenním tok u  svého vědomí vystupňované uspokojení. Zakusíte 
svobodu, po které jste vždy touži l i , kterou jste však dříve neuměl i  
nalézt. Bude to skutečné vysvobozen í z programového vybavení  
připomínaj ícího počítač, jenž váš odc izuje m i l uj ící bytosti, kterou 
přirozeně jste. 

Metoda Č. 1 
Naučte se zpaměti Dvanácti cestám a používejte je jako 
průvodce v každodenních situacích svého života 

Naučíte- I i  se Dvanáct cest používat, zj istíte, že vám poskytují 
úp lné řešení každého emocioná lního problému ve vašem životě. 
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Pokud z n ich však chcete mít maximální prospěch, musíte je 
užívat i ntu itivně na nejh lubších úrovních vědomí. Když jste se 
j im  nauč i l i  nazpaměť, říkejte si je vždy dříve, než ráno vstanete 
a než jdete večer spát. Tak budete moci dosáhnout čtvrtého cen
tra vědomí pravděpodobně během jednoho až dvou let místo či 
dokonce celých deseti letí. 

Kdykol iv  poc iťujete obavy, zlost, žárl ivost, strach, úzkost nebo 
jakýkol iv j iný nepříjemný pocit, znamená to, že vám ž ivot předává 
poselství. Vždy vám oznamuje, že se neřídíte zásadami Dvanácti 
cest. Dalším krokem pak je vyhledání  těch, které zanedbáváte. 
Umožněte j im  ukázat vám, co je třeba dělat, abyste se opět cíti l i  
příjemně. 

Přestaňte se znekl idňovat otázkami,  které si obvykle kladete 
(a které vám dosud nepomohly nalézt řešenO. Kdyby byly tyto 
obvyklé hovory k sobě k něčemu dobré, byl i  byste šťastní, kl id
ní, vyrovnaní a milující právě tady a teď. Místo toho se dále 

zabývejte Dvanácti cestami .  Pamatujte si, že jej ich smyslem je 
umožn it vám soustředit se, vcítit se, být vědomými a m i l uj ícím i .  
Nebyly vytvořeny, aby vám pomohly manipu lovat l idmi  a věcmi 
okolo vás a přizpusobit je tak vašim vnitřním návykům. Dvanáct 
cest vám pomůže změnit programové vybavení  vaš í  mys l i  tak, 
aby se VŠECHNY vaše návyky staly přednostn ími cíl i .  Potom 
můžete v k l idu žít. Čím jste rozrušenější, tím je pro vás dů
lež itější přestat se obávat vnějších podmínek - těch, o kterých 
si mys l íte, že vás "vyváděj í z rovnováhy". Místo toho se sou
střeďte na vn itřní návyky a předpoklady, j imiž si  způsobujete své 
těžkosti .  

Dvanáct cest vám ukáže, co to znamená být p ln i  energie. 
Ohlédnete se zpět a uvědomíte si, že až dosud jste byl i  více 
mrtví než živí. Když budete s Cestami  žít, bude k vám vše, co 
potřebujete, přicházet jakoby zázrakem. Dosáhnete kl idu, l ásky 
a smys luplné aktivity, po n ichž jste vždy touži l i .  
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Metoda Č. 2 
Stále si uvědomujte, které Centrum vědomí právě za

koušíte 

8 1  

Objevíte, že práce na  svém vlastn ím vědomí j e  tou nejuspo
koj ivější  činností, jakou m ůžete v životě podstoup it. Jestl iže jste 
si stále vědomi, které Centrum právě užíváte, můžete do svého 
vnějšího dramatu vždy vnášet krásu, bez ohledu na to, zda říd íte 
auto, čtete knihu nebo jste dokonce zapleten i  do návykové hádky. 

Jakákol iv činnost se týká všech ú rovní  vědomí. Ze života se 
můžete těšit na všech ú rovních - není nutné ustrnout na ú rovni tří 
nižších Center. Když se m i l ujete, můžete m ít na zřetel i bezpečnost 
(Bezpečnostní centrum), m ůžete se pouze radovat z příjemných 
poc itů (Centrum smyslových vjemů) nebo s i  m ůžete být vědom i  
h led iska ovládání č i  podřizování (Centru m moci) .  Mi lování m ůže
te vnímat jako akt č istéh o  přijetí svého partnera a proži tek bezpod
m ínečné lásky (Centrum lásky). Jedná se také o další projev toh o, 
jak vám svět nabízí vše, co potřebujete (Centrum hoj nosti) nebo 
můžete celé drama sledovat z Centra Center (Centrum vědomého 
vnímání) .  

Jak  budete pronikat na  úroveň stá le  vyšších Center vědo
m í, zj istíte, že s každým dalším krokem se rozšiřuje okruh l i 
dí, se  kterými jste ve styku . Také v sobě uvolníte v íce energie .  
Zaměstnáváte- I i  se  napřík lad svou bezpečností, nezbude vám 
mnoho energie k usi lován í  o smyslové pož itky a moc. Když se 
vaše vědomí zabývá pouze bezpečím, nemůžete se  cítit příl i š  
nabl ízku l idem. T i  j sou na  této úrovn i pouhými objekty mani
pu lace. Postoupíte- I i  však k Centru smyslových vjemů, Centru 
moci a pak dále k Centru lásky a Centru hojnosti, naleznete více 
energie a větší propojen í s l idmi .  Každé Centrum uvolňuje více 
energie a umožňuje vám udržovat vztahy s více l id m i  než Cen
tru m předchozí. Každé další Centrum otevírá dveře k bohatšímu 
ž ivotu .  

Vědomí, které v Centru právě zakouš íte, a užíván í  Dvanácti 
cest jako stálých průvodců  jsou způsobem meditace na Cestě 
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ž ivoucí lásky. To vše používáte v každé chvíl i svého rušného 
ž ivota a celý váš ž ivot se tak stává meditací. Na Cestě ž ivoucí 
lásky nen í meditace posvátným rituálem prováděným jednou nebo 
dvakrát denně. je to metoda, jejímž cílem je vidět věci stále jasně 
a vědomě - právě tady a teď. 

Metoda č. 3 
Spojte si každé utrpení s určitým návykem, abyste získal i  
intelektuální a emocionální vhled a pochopili tak, že 
příčinou vašeho utrpení je návykový požadavek 

Pokud chcete dosáhnout neobvyklé účinnosti Cesty ž ivoucí 
lásky, musíte s i  stále lépe uvědomovat každý svůj návyk a způ
sob, jakým vytváří řetěz udá lostí vedoucích k utrpen í. je dů lež ité 
si povšimnout, že každý návyk se spojuje s egem a racionální  
mys l í, která, m ísto aby mu nevěnovala  pozornost, začíná chr
l it " racioná lní" řešení, a to vnáší do vašeho života další okruh 
problémů .  

Změny, které vedou ke štěstí, přicházej í mnohem rych lej i, 
když m ůžete do hry, jej ímž cílem je odstranění všech emo
cí, zapoj it svou rac ioná ln í  mysl a ego (dvě vaše nejmocnější 
vlohy) .  Mnoho návyků se rychle vytratí, jakmi le vědomě za
kusíte, že utrpení je skutečně jej ich důs ledkem. Některé h lub
ší n ávyky bolestivě vložené do vašeho b iopočítače během prv
n ích  dvou až tří let života vnášej í do života více vn itřn í práce 
a "prož itků". Kl íčem ke Tretí metodě je vědomé spojení každé
ho utrpen í vašeho života s návykovým emocionál ním vzorem č i  
očekáváním, o kterém si stále mys l íte, že je pro vaše vědomí 
nezbytný. 

Tato Metoda je natol ik podstatná a základní, že je velm i  těžké 
jej í význam zvel ičit. jste- I i  neobyčejně rozrušeni, zapomněl i  jste 
Cesty, Sedm center vědomí nebo jakoukol iv j i nou Metodu, tato 
Tretí metoda (vyžadující přesné označení návyku a jeho spojen í 
s pocitem neštěstí a utrpen í v ž ivotě) by vám měla být schopna 
pomoci stát se opět vědomým ! Nyní se rozhodněte a j i ž  n i kdy 
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nedopusťte, aby se vás vaše ego a racionál n í  mysl pokoušely pře
svědčit, že za vším stoj í vnější svět - že příč inou vašeho utrpen í  je 
někdo j i ný. Kdykoliv připisujete odpovědnost za své pocity l idem 
a věcem okolo vás, prodlužujete své uvězněn í v bezpečnostn ích, 
smyslových a mocenských programech.  Abyste se moh l i  z těchto 
pastí n ižšího vědomí u voln it, je třeba přijmout vždy plnou od
povědnost za vše, co zakoušíte, a pustit se co nejrychlej i  do 
práce na návycích, které jsou příčinou vašeho odmítavého postoje 
k l idem . 

Přijetím plné odpovědnosti zcela změníte směr působen í  své
ho ega a racionální  m ysl i .  Místo, aby vás podněcovaly  k ma
n ipu laci  a boji proti l idem, začnou vám pomáhat měnit vaše 
programové vybavení. Tato změna zaměření od vnějšího světa 
k vašim vlastn ím vn itřním programům je kl íčem k úspěšnému 
využ ití neobvykle rych lé  Třetí metody. Stanete-I i  se v přesném 
označován í  návyků využívaných k vyvolávání strachu, zlosti ,  ža lu, 
odporu či žárl ivosti odborn íky, budete se nejspíše j iž za něko l i k  
měsíců povětšinou času radovat ze  čtvrtého centra vědom í. Vaše 
energie, vn ímavost a láska prudce vzrostou, aby vytvoři ly vaše 
nové "já". 

Podívejte se, jakým i stupni je třeba na cestě k osvobozen í 
proj ít : 

Chcete-Ii se osvobodit 

1 .  Prozkoumejte své utrpení 
2. Označte přesně svůj návykový požadavek 
3. Změňte program návykového požadavku 
4. Zakoušejte svobodu 

Pokud chcete Třetí metodu úspěšně využívat, měl i byste roz
vi nout svou vlastní techn iku pro rozpoznání návyku, který vás 
odcizuje vašemu tady a teď. Možná zatoužíte klást si otázky jako :  
"Co se teď právě děje?" ( K  odpovědi nevyužívejte svou racio
ná ln í  mysl a ego, které zdůvodňuj í, rozumují a vysvětlují. Pouze 
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vyjmenujte fakta o tom, co se děje - kdo, co, kdy, kde, jak.) 
"jakou emoci přesně zakouším ?" (Odpovídejte, co cítíte - n ikol iv, 
co si mys l íte. S lova popisuj ící emoce znějí: úzkost, uštvanost, 
nuda, osamocenost, styd l ivost, podráždění, rozmrzelost, marnost, 
zmatek, smutek, deprese, zklamání, obavy, strach, zášť, nepřátel
ství, z lost, žárl ivost, žal, provi n i lost, napětí, nervozita, rozpaky 
atd .) "Co si teď právě namlouvám?" "jaká bolest či napětí se 
probouzí v této chvíl i v mém těle?" "jak vypadá má tvář a má 
postava?" "jakou hru hraje má racionál ní mysl, aby mi dokázala, 
že já mám pravdu a všichn i  ostatní se mýl í?" "Co chci  změnit ve 
vnějším světě, m ísto abych se snaž i l  změnit své reakce na něj ?" 
"jakou fa lešnou tvář se snaží zachovat mé ego?" "Co v minu losti 
bylo nato l ik  bolestivé, že vlož i lo do mého biopočítače programy, 
které mě vyváděj í z rovnováhy při každé podobné přílež i tost i ?" 
"Trpěl jsem j iž dost?" "Chci být doopravdy, kdyko l iv mě mé tady 
a teď zkouší, nezávislý na této bezděčné reakci ?" "Co přesně 
odmítám na svém tady a teď?" "Co mi vad í na sobě?" "jakou 
hrozbu pro mne představuje tento člověk nebo tato situace?" 
"Co nejhoršího by se mohlo stát?" "Mohu přijmout toto a zůstat 
šťastným ?" "Co ochraňuj i ?" "Co skrývám ?" ,,0 čem si mysl ím, že 
na mně l idé nemohou mi lovat?" "Co si představuj i ,  že si někdo 
j iný mys l í?" "jakou masku nosím?" "jaké hry mě nutí h rát má 
hrdost a prestiž?" "Co vyžaduj i pro poc it dostatku Co od sebe? 
Co od druhých ? Co od okolního světa?" "jaký si představuj i ,  
že bych měl  být nebo musím být?" "jak si představuj i ,  že by 
se ke mně měl svět chovat?" "jaká je přesně moje představa 
o tom, jaký by měl být svět, abych mohl přij ímat, m i lovat a vol
ně plynout?" "Na ú rovni kterého Centra vědom í se pohybuj i ?" 
"Kdyby se m i  měl v tuto chvíl i zjevit kouzelný džin,' v jehož 
moci by bylo změnit svět podle mých pokynů, co bych po něm 
požadoval ?" 

Když se vám podaři lo přesně vymezit svůj návyk, je dalším 
krokem změnit jej v přednostní cíl .  K tomu využíváte své vůle 
a pevného rozhodnutí udě l it biopočítači jasné a přesné pokyny. 
Sděl íte mu, že chcete, aby v budoucnu postupoval při zpracování  
vstupních údajů j inak. Znamená to, že  do  své mys l i  důrazně vlo-
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žíte nové operační příkazy. Změna programu bude nejúč in nějš í  
tehdy, pokud budete jednotl ivé příkazy opakovat opravdu m no
hokrát. V následující kapitole, která se zabývá soustřeďováním 
vědom í, uvádíme další informace o tom, jak zasad it nejtěžším 
návykům "poslední úder". 

Mějte vždy na paměti, že k l íčem ke správnému užití Třetí 
metody je h luboké vh lédnutí do svého nitra a na lezení emocio
ná lního požadavku, j ímž se vyvádíte z rovnováhy. Je to vel m i  
jednoduché. Pouze s i  více uvědomujte příč inný vztah mezi svým i 
návyky a výsledným pocitem neštěstí, a ocitnete se ve zdviži ,  která 
vás vyveze přímo do čtvrtého centra vědomí. 

Metoda č. 4 
Používejte formule VŠECHNY CESTY NAŠí živoucí 
LÁSKY jako nástroje k soustřeďování pozornosti 

Váš růst k vyššímu vědomí se může urych l it, pokud budete 
mít tuto formu l i  neustá le na paměti jako symbol stoj ící v popře
dí, proti němuž se všechny smyslové vjemy, pocity a myšlenky 
ocitaj í na pozadí. Vytrvalé opakování vám pomůže ukl idnit mysl, 
z lepšit schopnost soustředění, rozšířit vn ímání, umožnit rozvoj 
intu itivn í moudrosti, osvobodit se od svých návyků a cítit se stá le 
příjemně. 

Formu l i  VŠECHNY CESTY NAŠí živoucí LÁSKY je možno 
pomalu a tiše opakovat, což vám u možní vcítit se do té části vás 
samých,  která nevnímá ostatn í jako j i, jeho nebo je, ale vždy nás. 
Jednoty dosahujete, když cítíte všechny pouze jako nás - když se 
d íváte na věci očima druhých a c ít íte je z jej ich h lediska, jako by 
bylo vaše vlastn í. 

Když prožijete s formu l í  něko l i k  hodin, budete pravděpodob
ně c ít it  její vibrace a dopady ve stále větších h lubinách. Protože 
v jednom okamžiku m ůžete věnovat plnou pozornost pouze jedné 
věc i, může tato techn ika soustředění  vytěsn it negativní myšlenky 
a pocity a nahradit je v ibracemi Ž ivoucí lásky. To vám umožní  
ovlád nout svou rozj itřenou mysl ,  kdykol iv si to  budete přát. 
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Opakovaná formu le si stále více získává vaš i  pozornost. Věta 
VŠECHNY CESTY NAŠí živoucí LÁSKY může být využívána 
k pozitivní změně nálady. Když jste rozrušeni a vyveden i z rovno
váhy, m ůžete tento s lovní obrat opakovat znovu a znovu, dokud 
se necítíte k l idní a soustředění. Důsledným opakováním se účinky 
zvýší. 

Tento nástroj k soustřeďování pozornosti bude nejúčinnější, 
jestl iže :  

1 .  Postupně zdůrazňujete každé slovo: "VŠECHNY cesty naší 
Živoucí lásky", "VŠECHNY CESTY naší Živoucí lásky", "VŠECHNY 
CESTY NAŠí Živoucí lásky", atd . 

2. Pokud jej pronášíte nah las, otevřete ústa a h rdlo, když 
vyslovujete slovo LÁSKY. Vnímejte, jak rezonuje ve vašem srdci .  
Nechte celé slovo vstoupit do své otevřené mysl i .  Pokud je říkáte 
potichu, vnímejte tuto otevřenost. 

3. Pronášejte nebo zpívejte každé slovo láskyplně a maz l ivě. 
Zpěv utišuje mysl obvykle lépe než pouhé mluvené s lovo, proto
že neponechává na obrazovce vědom í téměř nebo vůbec žádný 
prostor pro náhodné myšlenky. 

4. Téměř od prvn ího použití může formu le vnášet do vaší 
mys l i  k l id s takovou účinností, že bude lépe vyvarovat se řízení 
auta či práci s nebezpečným zařízením do doby, než získáte více 
zkušeností. S těmi pak budete schopni "nastavit" jej í  i ntenzitu tak, 
abyste měl i dostatek energie a vnímavosti pro činnost tady a teď 
a neztrati l i  pozornost. 

5. Ten, kdo se vážně zabývá růstem svého vědomí bude for
mu l i  chtíti nejspíše používat třicet minut denně po dobu alespoň 
jednoho měsíce, aby se ji nauč i l  dokonale využít. Formule se 
potom stane účinným nástrojem vědomí, dostupným, kdyko l iv je 
ho třeba. Ve chvílích velkého vypětí budete možná považovat za 
užitečné používat jej nepřetržitě po celý den. 

Abyste proh loubi l i  svou c itl ivost k l idem, budete si možná 
přát používat formu l i  ve chvíl ích, kdy j im poh l ížíte do tváří. 

To vám pomůže proniknout skrze své i jej ich h ry do míst, kde 
jsme pouze m i lujícími bytostm i .  Pravděpodobně se budete chtít 
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vyh nout pohledu z očí do očí, protože ten m ůže příl i š  poh lcovat 
vaše ego ("Umím se na tebe dívat pronikavěj i než ty na mě"). 
Místo toho vyhledejte m alou světlou skvrnu u kořen e  n osu, která 
se tvoří téměř za všech světel ných podmínek. Se zrakem upřeným 
na toto místo zakoušejte všechny proměny obl ičeje, které vnímáte 
v průběhu odříkávání formu le.  

Metoda Č. 5 
Soustřed'ování vědomí 

Jednou z nejúčinnějších Metod živoucí lásky je techn ika sou
střed'ování  vědomí. Zabýváme se j í  podrobně v následuj ících dvou 
kapitolách. 



1 4  
SOUSTREd'oVÁN í vĚdoM í  

Soustřeďování vědomí je jednou z nejúčinnějších Metod určených 
ke změně programu s i l ných návyků . Používá-I i  se správně, m ůže 
být někdy celoživotní návyk vymazán z emocioná ln ího progra
mového vybavení v překvapivě krátké době. Čím větší příleži
tost se nám naskýtá z h lediska bezpečí, příjemných smys lových 
zážitků nebo moci ,  tím více rozvíj íme návykový program, který 
nás vydává napospas zklamání a utrpení. Soustřeďování  vědomí 
nám pomáhá změnit program s i l ných návyků nutících nás plýtvat 
zbytečným množstvím energie nutné k jej ich ochraně a prožívání  
v každodenní hře. 

Soustřeďován í vědomí nám pomáhá k maximál n ímu růstu. 
Abychom mohl i  tuto novou Metodu používat, musíme v našem 
ž ivotě spíše postupovat kupředu než se z něj stahovat. Jestl iže 
se například necítíte dobře ve vašem manželském svazku nebo 
vás vyváděj í z rovnováhy vaše pracovní záležitosti, můžete růst 
s přispěním této techniky mnohem rych leji, než kdybyste tyto 
závažné ž ivotní problémy neměl i .  

Soustřeďování vědomí je založeno na  skutečnosti ,  že  emo
c ionální  programy jsou formovány tím, co si při prožitku bolesti 
č i  utrpení naléhavě namlouváme. Ve skutečnosti jste jej užíval i  
celý život. Je  možné, že když jste byl i  malé děti, strč i l i  jste prst do 
zásuvky a utrpěl i  jste elektrický šok. Ucukl i  jste a řekl i  jste si, že 
zásuvka způsobuje bolest. Bylo to zřejmě naposledy, kdy jste něco 
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takového uděla l i ,  protože do vašeho biopočítače byl  okamžitě 
naprogramován příkaz :  "Nebudu strkat prsty do zásuvky, protože 
to bol í. "  Kdykol iv se od té doby vaše prsty ocitly v b l ízkosti takové 
zásuvky, "červená vlajka" někde uvn itř vás š la vzhůru a z aj isti l a, 
že se to j iž  n ikdy neopakovalo. 

Když jste kl idní, máte nej lepší příležitost změ n it programy své 
rac ioná lní  mys l i  - n iko l iv však emocioná lních n ávyků. Studovat 
kn ihu nebo naslouchat přednášce můžete nej lépe, jste- I i  v k l i
du. Váš biopočítač nezvládne žádnou přednášku č i  kn ihu dobře, 
jestl iže jste rozrušen i ,  protože návyky maj í  schopnost ovládnout 
a odsunout stranou každé j i né dění v něm . Pokud jste ale emoc i o
nálně rozrušeni, máte, použijete- I i  Metodu soustřeďování vědom í, 
výj i mečnou příležitost změnit program vaš ich n ávyků .  Kdyko l i v  
tedy pociťujete strach, žárl ivost nebo úzkost, život vám poskytuje 
skvělou možnost využít této metody k osvobození se od svých 
návyků . 

Soustřeďování vědomí můžete použít kdyko l i v. Přesto je však 
při práci na h lubš ích bezpečnostních, smyslových a mocenských 
návycích nejúčinnější  tehdy, jestl iže jste v někol ika předeš lých 
týdnech ( 1 ) použ i l i  Dvanácti cest, (2) uvědomoval i  jste s i ,  kterým 
Centrem vědomí se právě vyvádíte z rovnováhy a (3) využ i l i  j ste 
Tretí metodu ke spojení utrpení, jež právě zakouš íte, s kon krétním 
návykem. 

Soustřeďování vědomí je možno ke změně s i lného návyku 
použít tehdy, když více toužíte osvobodit se od svého návyku  
než změnit vnější svět. Například po  pěti měsících opakované 
žár l ivosti jsem se chtěl osvobodit od návyku, který vyvola l  tuto 
odc izuj ící emoci, více, než jsem touž i l  ovládnout ženu, se kterou 
jsem ž i l .  V té chvíl i  jsem během devadesáti m i n ut soustřeďován í  
vědomí zjevně změni l  program návyku uváděj ícího do chodu žár
l ivost pro ce lý zbytek svého života.4) Obvykle je n utné podn iknout 
něko l i k  pokusů. 

Jak Metodu soustřeďování svědomí používat : 

4) Popis této zkušenosti je dostupný na kazetě nazvané "My Triumph Over Jealousy", kterou 
je možno získat na adrese: Ken Keyes College Bookroom, 790 Commercíal Ave., Coos 
Bay, OR 97420. 
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Krok 1. Prozkoumejte své utrpení 

Nejdříve znovu přezkoumejte holou skutečnost události, kte
rá vyvolala strach, zlost, žárl ivost nebo j i né rušivé pocity. Potom 
zakoušejte utrpení, jež si sami způsobujete. Všimněte s i ,  jaké 
je vaše tělo - h l ava, ramena, srdce, žaludek, nohy, záda, paže 
a útroby. Jednoduchými slovy popište, co cítíte. Používejte slova 
jako strach, úzkost, deprese, žárl ivost, hněv, zášť, podráždění atd. 
O ničem nepřemýšlejte a n ic nezdůvodňujte - pouze pozorujte, 
co cítíte, a popisujte jedním slovem své stavy. 

Krok 2. Přesně označte svůj návyk 

Nyní přesně označte návyk (nebo návyky), které jsou odpo
vědné za utrpení v situaci, j iž jste načrtl i dříve (krok 1 . ) .  Jasně zfor
mulujte své přesné návykové požadavky. Možná si budete chtít 
připomenout Tretí metodu vyloženou v předchozí kapitole, která 
nás učí, jak návyk určit. Příčinou utrpení bude vždy emocionální  
program ve vaší mysl i .  Tento návykový program musí být vždy 
přítomen jako zprostředkuj ící proměna mezi řetězcem událostí 
vnějšího světa a vaším nekl idem a neštěstím. Kdybyste takový 
návykový požadavek neměl i, vnější události by byly bezmocné 
a nemohly by zapříč in it to, co nyní zakoušíte. Vše se děje podle 
schématu : 

vnější 
vaše 

událost � návykové - neštěstí 
programy 

Pokud odstraníte střední článek, neexistuje způsob, kterým by 
vás vnější událost mohla donutit k vytváření pocitu neštěstí. Ego 
a racionální mys l obviňují z vašeho utrpení  levou část schématu 
(vnější událost). Vy nyní svůj nervový systém učíte, aby přijal 
zodpovědnost za vaši zkušenost. Svou racionální  mysl budete 
muset spoleh l ivě přesvědčit, že bezprostřední příč inou vašeho 
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utrpení jsou návykové požadavky. B uďte při jej ich vymezování 
velmi  přesní. Co přesně v této chvíl i c hcete? Co byste v této s ituaci 
rád i změn i l i ?  Soustřeďte se na své pocity a znovu se uj i stěte, zda 
jste přesně nalez l i  požadavek, který je  příčinou vašeho utrpen í. 

Krok 3. Zvolte vhodné příkazy pro změnu programů 

Nejdříve se ohlédněte na všechna minu lá  utrpení, která j ste s i  
v podobných s ituacích zpusob i l i .  Ego a racioná lní  mysl přik ládaly 
v inu za vaše neštěstí někomu j inému .  To vám zabrán i lo pochopi t, 
že příčinou problémů v ž ivotě jsou vaše vlastní návyky. Podívejte 
se na dlouhý řetězec podobných udá lostí ve vaší minu losti .  Při
j měte pl nou odpovědnost za svou m inulost, že jste s i  je způsobi l i  
sami .  Nyní poh leďte směrem k budoucnost i .  Kol i k  let života vám 
nejspíše ještě zbývá? Jak dlouho ještě chcete být v podobných 
s ituacích příčinou svého vlastního neštěstí? Máte j iž opravdu dost 
svých pocitu odcizení, bolesti, samoty a neštěstí způsobených 
tfmto návykovým požadavkem? Pokud jste s i  j isti, pokračujte dá l .  

Nyn í zvolte příkaz pro změnu programu, který chcete za 
každou cenu vložit do svého biopočítače. Bude to přímý pokyn 
pro b iopočítač .  Zkušenosti ukazuj í, že takový příkaz muže být 
buďto negativní jako: " Nesm ím žárl it, když je muj partner s někým 
j i ným," nebo poz itivní: "Cítím se dobře." Váš biopočítač je při 
prác i s příkazy výtečný - ať už mu říkaj í, že něco udělat má 
nebo že nemá dělat n ic .  Vyberte si takový s lovn í obrat, který je 
krátký, hutný a který vyvolává při rychlém a náruživém vyslovení 
příjemný pocit. Začněte frází přímo odkazující k situaci, kterou 
jste se zabýva l i  výše (krok 1 .) .  Věta : " Nemusím se cítit zbytečný, 
když mě Zuzana nechce," označuje tedy přesně tu ú roveň, od 
které by se mělo vše odvíjet. Potom mužete pokračovat v íce 
obecně: "Takové odm ítnutí skutečně neuškodí." "To, že mě někdo 
nechce, ještě nemusí vyvádět z rovnováhy." "Člověk vždy něco 
z ískává a něco ztrácí." Nezačínejte měnit program, dokud nemáte 
návykového požadavku skutečně až po krk. Připraven i jste tehdy, 
když zřetelně vidíte, že vaše utrpení  je  bezprostředně způsobeno 
návykem, a n ikol iv samotnou s ituací, a když chápete, jak zbytečné 
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jsou požadavky, které jste si až dosud vytváře l i .  Máte- I i  však stále 
ještě pocit, že byste svůj návyk raděj i uspokoj i l i , než se ho zbavi l i ,  
připraveni  nejste. V takovém případě použijete k získán í vhledu do 
podstaty věci některou j inou metodu .  Spojte své utrpení s návykem 
a stále vnímejte útrapy, které tento návyk do vašeho života vnášejí. 
Snažte se pochopit, že zdrojem utrpení je pouze vaše návykové 
programové vybavení - n iko l iv vnější svět. Připomínejte si ,  že 
negativn í emoce, které vás odcizuj í okolnímu světu, vám n ikdy 
nepomohou získat to, co chcete. Vždy stoj í proti vám .  

Krok 4. Soustřeďte své vědomí n a  změnu programu 

Nyní napněte celé tělo, abyste podrážd i l i  svůj autonomní 
nervový systém, a zvýš i l i  tak svou připravenost změnit emocio
nální  program.  Zj istíte, že poloha vkleče na podlaze s h lavou 
skloněnou h luboko ke kolenům tuto metodu vel m i  usnadní  (nen í 
však nutné použít právě tuto polohu).  S největším možným od
hodláním zbavit se návyku, který je příčinou utrpení, energicky 
opakujte zvolený příkaz pro změnu programu. Opakujte stále 
znovu a znovu. Křik nebo pláč může být v této chvíl i  velm i  
užitečný. K úspěšnému provedení změny programu j e  však pod
statné vaše odhodlání a vůle osvobodit se od návyku - n i kol iv  
h luk. Při odříkávání příkazu zatněte pěsti nebo tlučte do podlahy. 
Napněte svaly na rukou a na nohou nebo udělejte cokol iv, co je 
při opakovaném vtloukání pokynu do nejh lubších oblastí b iopo
čítače příjemné. Jestliže při soustřeďování vědomí křičíte, můžete 
k zeslabení h luku použít polštář nebo plastikový odpadkový koš 
(vel ikosti h lavy!),  do kterého jste vlož i l i  houbu. Ten udělá radost 
nejen vašim sousedům, protože drasticky sníží h lad inu h luku pro
n ikaj ícího ven, ale zároveň také zesíl í křik ve vašich vlastn ích 
uších. 

Neustálým energickým opakováním s h lubokým odhodláním 
osvobodit se soustřeďujte příkazy určené ke změně programu do 
svého biopočítače. Pokud je biopočítač připraven opustit starý 
program, bude se emocionální napětí zakoušené při opakování  
frází stále sn ižovat. Postupně získáte pocit svobody a lehkost i .  
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jestl iže se soustřeďování vědomí provádí správně, je prljemné. 
Mějte stále na paměti, že takový postup je použ itelný do té m íry, 
do jaké jste důkladně spoj i l i  své utrpení s u rčitým návykovým 
programem ochraňovaným vaším egem a racionální  mys l í. Sou
střeďování  vědomí je úspěšné do té m íry, do jaké skutečně touž íte 
po osvobození se od svých návyků . jestl iže stále částečně chcete 
změnit vnější  svět a dosáhnout štěstí tímto způsobem, budou vaše 
pokusy při soustřeďování  vědomí úspěšné také pouze částečně. 
Dokud nemysl íte změnu programu opravdu vážně, nepodaří se 
vám b iopočítač žádným způsobem oklamat. 

Zakoušíte-I i  právě nějaký návyk, použijte Metodu soustře
ďování vědomí pokud možno okamžitě. Vždy je nej lepší využ ít 
první vlny emoce přinášející pocity strachu, zlosti ,  žárl ivosti č i  
vzteku . jestl iže nejste k soustřeďování vědomí připraveni ,  použ ijte 
pro z ískání vh ledu, který vám umožní  návyk potlačit, některou 
j inou metodu - až emoce ochladnou, bude mnohem obtížnější 

vybud it emocionální  energi i .  Soustřeďování  vědom í však může 
přinést velm i  uspokoj ivé výsledky i pozděj i .  Do j i sté m íry vždy 
pomůže z velkého balvanu emocí kousek odštípnout. 

Dostanete-I i se do styku se svým návykem ve výtahu nebo 
uprostřed velké posluchárny, nebude patrně nejvhodnější  padnout 
okamžitě k zemi a pustit se do vášnivé s lovní změny programu.  
Pro s ituace, kdy se pohybujete na veřejnosti, je možné rozvi nout 
schopnost vystupňovat své odhodlání a použít zvolené příkazy 
v tichost i .  

Výše popsané čtyři kroky jsou základním postupem soustře
ďován í vědomí.S) Existuje však množství průpravných techn ik, 
které vám pomohou vylepšit vaš i  dovednost při  jeho použ ití. 
V následuj ící kapitole budeme hovořit o základních postupech 
urychluj ících působení této Metody. 

5) Detai lnější popis pOUŽití Metod žiVOUcí lásky Je možné najít V knize Kena a Penny 
Keyesových "Gathenng Power Through Inslght and Love". 



ZÁC�RANA 
Když se utápíte v negativních 

Krok 1 .  Prozkoumejte své utrpení 

1 .  Několikrát se zhluboka nadechněte; zavřete oči; soustřeďte se 

na své pocity; hluboce je zakoušejte. 

2. V duchu si znovu vybavte přesný a objektivní obraz situace, ve 

které jste se nacházeli v okamžiku, kdy jste zakusili nejsilnější emoci. 

Kdo je přítomen? Co se děje? Kde se to děje? Co kdo řekl? 

3. Nyní znovu vstupte do této situace a vědomě zakoušejte emoce, 

které vytváříte. 

a. Soustřeďte se na své tělo. Popište své fyzické pocity. Popište 

své duševní pocity. Jaké emoce přesně zakoušíte? Pojmenujte je: strach, 

zlost, zklamání atd. 

b. Vzpomeňte si, jak jste si událost vysvětlovali. Ptejte se sami sebe: 
"Jaká slova mi přicházejí na mysl? O čem si namlouvám, že je příčinou 

mých emoci?" 
c. Abyste nalezli základní pocity nejistoty, které jsou základem 

návykových požadavků, ptejte se: "Co mě nejvíce trápí?" "Co nejhoršího 

by se mohlo stáH" 

Krok 2. Přesně označte svůj návyk 

1 .  Co jste chtěli v okamžiku, kdy se událost stala? Jací jste podle 

svých naprogramovaných postojů a představ měli být vy, jací ostatní, 

jakým způsobem se "měla" hra hrát? 
2. Abyste nalezli hlubší základní návykové požadavky, ptejte se: 

"Co získávám, když se věci dějí tak, jak si to přeji, a má naprogramovaná 

představa je naplněna?" "Co pro mě znamená, nezískám-Ii, co chci, 
a moje představa o tom, jak by se věci měly mít, naplněna není?/I "Jaký 

mám ze sebe pociU/I 

3. Nyní přesně označte svůj hlavní návykový požadavek nebo po

žadavky tak, že se budete ptát sami sebe: "Co přesně v této situaci 
návykově požaduji?" "Co si myslím, že musím mít, mám-Ii být šťastný?/I 



emocích, které vás odcizují 
Krok 3. Zvolte vhodné příkazy pro změnu programu 

1 .  Vidíte, jak vás tento návyk nutí jednat jako robot, který reaguje 

mechanicky? 
2. Vidíte, že si díky tomuto návyku způsobujete utrpení? 

3. Pozorujte opakující se druh utrpení, které tento návyk vnáší do 

vašeho života? 
4. Trpěli jste již dost? Chcete se tohoto požadavku opravdu vzdát? 

Pokud ne, ujistěte se, že požadavek, který jste zvolili, je skutečně to, co 

vás trápí, a opakujte krok 3. 
5.  Zvolte několik krátkých, hutných příkazů pro změnu starého 

programu, které působí proti určitému požadavku. Vyžaduje-Ii souhlas 
okolí, bude dostatečná věta: "Nepotřebuji ničí souhlas." Jestliže se jedná 

o požadavek neučinit žádnou chybu, může vám pomoci příkaz: " N emu

sím se odmítat, když udělám chybu." Tyto věty je nejlépe vyslovovat 

rychle a prudce. 

6. Přehrajte si znovu celou situaci, znovu zakoušejte své emoce, 

a tímto způsobem se připravte na změnu programu. Důsledně se sou

střeďte na utrpení způsobené svými návyky a také na vaše odhodlání 

osvobodit se od nich. Soustřeďte svou energii ke konečnému útoku! 

Krok 4. Soustřeďte se na změnu programu 

1 .  Zavřete oči. Desetkrát se zhluboka a rychle nadechněte. Napněte 
svaly. Soustřeďte veškerou emocionální energii, které jste schopni. 

2. Potom začněte energicky a intenzivně měnit program. S nej

větším odhodláním opakujte příkazy pro změnu programu tak dlouho, 

dokud nepocítíte, že úspěšně zasáhly váš biopočítač. 

3. Abyste získali  užitečný vhled, předčítejte nahlas Dvanáct cest 

a věnujte pozornost těm Centrům vědomí, která používáte. 

4. Vstupte znovu do téže situace, tentokrát s novým programem. 

Představte si své nové pozitivní reakce a pocity založené na novém pro

gramu a tímto způsobem se v něm znovu utvrďte. Opět se přesvědčte, 
že jste schopni osvobodit se od svých programů - osvobodit se a být 
takoví, jací být chceme, abyste se mohli ze svého života radovat. 



1 5 
TEC� N iky SOLJSTREd'ovÁN í 
vĚdoM í 

Existují prupravné postupy a dovednosti, které zvyšují účinnost 
soustřeďování vědomí. V této kapitole budeme hovořit o praktic
kých pomuckách napomáhajících využití této Metody ke změně 
programu návyků . Nejdříve si ale zopakujme čtyři základní kroky 
soustřeďování vědomí: 

1. Prozkoumejte utrpení 
2. Přesně označte návyk 
3. Vyberte příkazy pro změnu programu 
4. Soustřeďte své vědomí na změnu programu 

Tyto základn í kroky máme stále na paměti .  Dále uvádíme 
zpusoby, jak zvýšit účinnost této Páté metody: 

Vítejte osoby a situace, které vám mohou pomoci jasně 
a zřetelně si uvědomit své návyky. 

Obvykle se peč l ivě vyvarujete l idí, které IInemužete vystát" . 
Když vám život nabízí  vztah, z něhož máte obavy, zvo l íte j i nou 
cestu . Začínáte-I i  na sobě pracovat s využitím Metody soustřeďo
ván í vědom í, snažíte se j iž  n ikdy neucouvnout před jakýmkol iv 
člověkem nebo s ituací tak dlouho, dokud vám poskytuje možnost 
uvědomit s i  svuj návyk. Chápete tuto situaci a cen íte s i  j í. Je 
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pro vás stálým zdrojem i nformací z vnějšího světa a u pozor ň uje 
vás na emocioná lní  program,  který musíte, pokud chcete zvýš it 
úroveň svého vědom í, změnit. Metodu soustřeďování vědom í nen í  
možno použít, jste-I i  k l idní, vyrovnaní a mi lu j ící. je úč inná pou ze 
ve chvíl ích, kdy existující emocioná lní  programy přinášej í poc ity 
dual ity a odcizení a poškozu j í  vaši schopnost mi lovat. 

Cokoliv si v takové chvíli říkáte, je naprosto rozhodující. 
Důrazně proto připisujte všechnu vinu za svůj neklid 
návykovému programovému vybavení. 

Musíte změnit způsob, jakým k sobě o svých ž ivotních s i
tuacích promlouváte, abyste j iž nikdy nechtě l i  říci ,  že coko l i v, co 
se nachází mimo vás, je bezprostřední příč i nou vašeho neštěstí. 
Namísto : " Honza mě dohání k šílenství," si řekněte : " Dohán ím se 
k šílenství, kdykol iv je nabl ízku Honza." Místo: "Marie mě d ráždí  
tím, že chodí pořád pozdě," je  možno použít: "Marie m i  tím, že 
n ikdy nepřijde včas, neustá le připomíná můj návyk na přesnost." 
To vám umožní  použít Metodu soustřeďování  vědom í a s jej í po
mocí se zbavit těch programů,  které vás rozrušuj í, neodpovíd á- I i  
něco vaši m  očekáváním .  

Při použ ití soustřeďování  vědom í pro změnu programů svých 
vědomých ú rovní je dů ležité být velm i  konkrétní a přesný. C oko
l iv, co s i  říkáte, když jste emocionálně rozrušeni, bude h rát svou 
ú lohu v programu, se kterým budete muset v budoucnu ž ít. jest l iže 
uděláte obvyklou chybu a obvin íte vnější svět, upevníte pouze své 
návyky. Řeknete-I i  něco, co vás odcizuje vnějšímu světu, j a ko :  
"Muži jsou hrozní" nebo "Ženy jsou příšerné" naprogramujete 
se způsobem, který vás bude od okolního světa spíše vzdal ovat 
- než vás s ním sjednocovat. jestliže k sobě promlouváte takto, 
nejspíše se ve vás rozvine cynismus podobný rakovi ně, a to j i stě 
není cesta k lásce a jednotě. Svět je takový, jaký je - proč se kvů l i  
němu rozči lovat? Místo: "Města jsou h rozná," s i  říkejte : "Musím 
se oprostit od těch emocioná l n ích programů, které mě rozruš u j í, 
zakouším-I i  j i sté stránky ž ivota ve městě." j i ným i s lovy, musít e  s i  
přestat namlouvat, že  příč ina  vašeho nekl idu a neštěstí leží "tam 
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venku" - ve skutečnosti vás totiž znekl idňuje pouze vaše vn itřní 
programové vybavení. Když jste j iž svůj návyk změni l i , můžete se 
nejvhodněj i rozhodnout, jak vložit energ i i  do proměny věcí okolo 
vás - a přestat j í  plýtvat na to, co změnit nemůžete. 

Podstatou soustřeďován í vědomí je to, co si naplněni c item 
říkáte ve chvíl i, kdy jste emocionálně rozrušen i .  Cokol iv si v ta
kovém okamžiku říkáte, je ž ivotně dů ležité z h led iska vašeho 
programového vybavení. Pokud je to věta : "Každému jde jenom 
o to, aby mi ub l íž i l ,"  můžete se naprogramovat k nenávist i .  Tento 
program můžete vložit do své mys l i  tak neotřesitelně, že zcela 
promění vaše vnímání kohokol iv v okolí. Chcete- I i l id i  m i lovat, 
můžete využít příležitosti a vložit "program lásky". Řekněte s i  
pouze: "Už mě unavuje stát pořád stranou. Chci se naučit  m i /ovat 
každého - dost dual ity a odc izení. Musím se naučit, jak m i /ovat 
bezpodmínečně - bez požadavků ." 

Když jsou l idé emocionálně rozrušen i a bez přestánf  s i  říkají 
něco, co je odcizuje, ukládaj í do svých mys l í  programy vedoucí 
přímo k psychózám a neurózám. Jste-I i  však emocionálně vyvede
n i  z rovnováhy a využijete této příležitosti pozitivním způsobem 
vlastním Živoucí lásce, vymažete ty minulé programy, které vás 
uč in i ly zran itelnými .  

Můžete tedy shrnout: jste- I i  rozrušeni, je nezbytně dů lež ité 
být neobvykle přesný a v in it ze svého neštěstí jeho pravé strůj
ce. Vaše problémy se nenacházejí ve vnějším světě. Vzn ikaj í ze 
vzájemného vybavení a přítomné real ity vašeho těla, mysl i ,  l id í  
a situací okolo vás. Protože vnější okolnosti nemůžete příl iš změ
n it, vaše štěstí závisí na schopnosti soustřed it se na změnu toho, 
co změnit lze - vaše emocionální  programové vybavení, které 
vás znekl idňuje, jestl iže vnější svět neodpovídá vašemu očekává
n í. Uchopte každý okamžik hněvu, zášti, obav, bezvýchodnosti, 
úzkosti, žárl ivosti nebo strachu jako skvělou přílež itost a začněte 
k sobě otevřeně hovořit, aby vás j iž  n ikdy nemohlo vyvést z rov
nováhy n ic, co se děje v okolním světě. 
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Nalezněte slovní obraty a myšlenky, které na vás ve 
chvílích rozrušení nejsilněji působí. 
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, Pokud chcete využít Metody soustřeďování vědomí a osvo
bodit  se pro zbytek svého života od návykových progra m ů ,  j e  
dů lež ité h ledat všechny s lovní  obraty a myšlenky, které stupňuj í  
vaše rozbouřené city. Při nuťte se  zakoušet své emoce co nejs i lněj i .  
Říkejte s i  například: " Už m ě  unavuje mít pořád zlost. Je to strašné  
- být  stále jako automatický robot, a jako pitomec spouštět s v oje  
emoce. Chci se  toho id iotství zbavit. Je  trochu hloupé nechat  se 
tím převálcovat." 

Buďte přesní. Pokud je vaším problémem žárl ivost, říkejte s i :  
"J iž  n ikdy nechci být chycen v pasti žárl ivých pocitů ." Představte 
si takové pocity a pátrejte po větách, které na vás působí nejs i l něj i .  
Najdete- I i  frázi, jež vystupňuje vaše city a přinutí vás k p l áči ,  
opakujte j i  znovu a znovu, dokud všechny reakce neodezní. N a
lezněte j iné věty a vyčerpejte i je. Ještě jednou prověřte j ej i c h  
schopnost uvést do chodu s i lné emoce. 

Pamatujte si, že musíte opravdu chtít. Když měníte program, 
neváhejte na sebe křičet, bušit do polštáře, zatínat zuby a pěsti ,  
t louc i  do stolu nebo do postele č i  dělat cokol iv j i ného, c o  d á  
vašemu egu a racionál n í  mys l i  na vědom í, že jste pevně rozh od
nut i  změnit své programové vybaven í. Uvědomte s i ,  že m n o h é  
návyky ve vašem biopočítači působi ly deset, dvacet, třicet nebo 
i více let a že změna jej ich programu tak, aby vás j i sté s ituace j iž 
více nedrážd i ly, si vyžádá velké odhodlán í a mnoho práce z vaš í  
strany. 

Ke změně programu je dů ležité používat příkazy, které "vám 
jsou příjemné". Tyto pokyny by měly odrážet váš nový v h l ed 
získaný při průzkumu sebe sama i situací, které považujete z a  
znekl idňuj ící. Používáte Cesty a Centra, a díky j i m  s i  j iž zřejm ě  
uvědomujete, že krit ika pro vás není ve s kutečnosti hrozbou, a n i  
vám n ijak neubl ižuje. Možná začínáte takovou kritiku vn ímat j a ko 
cennou zpětnou vazbu, která napomáhá vylepšit vaše jed n á n í. 
Aby se tento nový přístup ke kritice upevn i l  a stal se trva lou 
součástí vašeho programového vybavení, bude ke změně vaš ich  
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programů už itečné použít příkazů jako :  "Krit ika je ve skutečnosti 
užitečná, a n ikol iv škodl ivá .  jsem schopen kritiku přivítat" nebo 
" Nemusím se jenom bránit, jestl iže mě někdo kritizuje". 

Použijete- I i  příkazy, které "vám jsou nepříjemné" nebo kte
rým vědomě nevěříte, můžete při jej ich nasazení zakoušet n arůs
tající odpor. Místo u lehčení, osvobození a větší sebej istoty pak 
budete zřejmě při změně programů pociťovat stále větší napětí 
a nekl id .  jestl iže taková situace nastane, bude nejlépe vyslech nout 
námitky vznášené vaší mys l í  proti takovému příkazu a použít 
k získání h lubšího porozumění j inou metodu, nebo zopakovat po
stup popsaný na stranách 98 a 99 (ZÁCHRANA . . .  ). je možné, že 
nejste připraveni vzdát se některého požadavku.  Příkaz je možno 
pozměnit tak, aby vám vyhovova l lépe. Pokud věta: " Nepotře
buj i m i lence," není ta pravá, není důvod nevyzkoušet. "Pana XY 
nepotřebuj i ke štěstí," nebo "Nemusr mě bolet, že nejsem s Xy''' 

Neobelhávejte se. Počkejte, až budete opravdu připraven i 
návyk nebo nesmys lnou reakci opustit. Návykového požad avku 
se snadněj i vzdáte tehdy, uvědomíte-I i  si, že to, co jste pro své 
štěstí považoval i  za nezbytné, ve skutečnosti vůbec nepotřebujete. 
Úč inné příkazy pro změnu programů se samy vynoří, jestl iže jste 
j iž  jasně pochopi l i  absurditu programů starých .  

Toto jsou vzorové příkazy pro váš biopočítač. Některé z n ich 
by vám mohly být užitečné: "Život je mým učitelem." "Nejsem 
totožný se svými návykovými programy." "L idé mne mohou mi
lovat." "Ovládám svůj ž ivot." "Nemusím n ikoho ovládat." "Jsem 
schopen přijmout to, co je." "Nepotřebuj i n ičí  sou hlas." " Kaž
dý dělá chyby." "je dobře, že nejsem někdo j iný." " Nemám co 
skrývat." "Nemám se čeho bát." "jsem schopen žít a nechat žít." 
"Mám se rád." "je dobře, že s i  ze sebe umím dělat před l idmi  
legraci . "  " Nezaj ímají mne výplody mé racionáln í  mys l i ." "Jsem 
dobrý." " Přij ímám své tady a teď." " Nemusím nad sebou mávnout 
rukou, když se zlobím, udělám chybu, žárl ím, nemi l uj i  (jakékol iv 
použití) ."  "je dobré být takovým, jaký jsem." "Osvobozuj i se." 
" Nemusím být robot." "Toto mě nemusí znekl idňovat." " Nem usím 
se nechat poh ltit jeho/jej ími programy." "Mi luj i ho/j i takového, 
jaký/takovou jaká je." "Vše jsme MY." " Nepotřebuj i okolní  přije-
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tí, souh las, uznání, lásku, zvláštní pozornost, romantickou lásku,  
b l ízký vztah, nepotřebuj i ovládat, manipu lovat, být navyklý, obá
vat se (jakékol iv použití)." 

Vymyslete si vlastn í příkazy, které odpovídaj í vaší s ituac i .  
S přibývajícími zkušenostm i spojenými se změnou programů mů
žete být připraveni účinností takového postup u .  S dostatečnou vy
trvalostí a odhodláním dokážete postupně změnit programy všech 
svých návyků - bez ohledu na  to, jak jsou s i l n é  nebo vytrvalé .  

Protože jste v urč itou chvíl i  obvykle znek l idněni pouze jed
nou věcí, nemůžete během jednoho soustřeďování vědomí vyma
zat všechny nežádoucí programy minu lých let. Můžete se věnovat 
pouze tomu, který vás vyvádí z rovnováhy právě tady a teď. 
Mluvte tedy vždy pouze o problému, který vás trápí právě nyn í. 
Představte si, že jste se spoléhal i  na něčí pomoc a tento č lověk za
pomněl udělat, co přis l íb i l .  Rozzlob i l i  jste se .  P romlouvejte k sobě 
nyní přesně o této situaci :  " Nemusím se z lob it, když mám pocit, 
že l idé neplní  své s l iby." "Nemusím se tomu poddávat." "L idé se 
nemusejí  chovat podle mých představ." "Mohu se radovat i z toho,  
co mám."  

Promlouvejte k sobě velm i  obezřetně, protože pocity zakou
šené ve  stavu rozrušení jsou i pocity, které se budou nějaký m  
způsobem podílet na budoucích programech .  Používejte věty ja 
ko: " Jsem schopen změnit program tohoto návyku.  Tato s ituace mě 
nemusí znekl idňovat. Z rovnováhy mě vyvádí pouze mé vlastn í 
programy. Ty m i  k n ičemu nejsou. Na nic je nepotřebuj i .  Nemusím 
se držet této emocioná lní  reakce. Láska je dů lež itější. Své utrpen í 
si vytvářím ve své vlastn í mysl i .  To vše se týká mé mys l i . "  

Jako jednu z forem průzkumu utrpení (krok 1.) s i  mů
žete vědomě vybavovat staré programové vybavení. 

Je užitečné roz l išovat mez i odstraňováním starých programů 
a tvorbou nových program ů .  Když vědomě z novu prožíváte s i 
tuaci, která vás rozruš i la, křičíte: "Nenávid ím tě, nenávidím tě ! "  
a s p lnou s i lou tak svou mysl zbavujete tohoto odpadu; nepos i l uje
te negativní programy, osvobozujete se od nich. Kdykol iv vaše ego 
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a racioná lní  mysl negativní emoci automaticky odůvodní, m áte 
sklony j i  potvrd it. Když ale vše znovu oživujete a vědomě emoce 
odpojujete, protože se j ich chcete zbavit, pomáháte sami sobě 
osvobodit se od návykových programů.  B iopočítač zřejmě přijme 
nové, smysluplné programy lépe, jestl iže jste staré programové 
vybavení vědomě znovu přehléd l i  a pochop i l i  jste, že nen í ne
zbytné. Vědomé odstranění návykových programů může u voln it 
energ i i  už itečnou v přípravě na soustřeďování vědomí. 

Bude zřejmě prospěšné si znovu připomenout, co z toho, co 
jste si říkal i ,  bylo příč inou odcizuj ících emocí. Strach jste moh l i  
vyvolat větou:  "To by  bylo hrozné, kdybych u této zkoušky pro
pad l . "  Pocit ža lu se mohl rozvinout, když jste si pomyslel i :  " Bez 
Jany nemohu žít. Cítím se úplně sám ." Zlost může být podn ícena 
myšlenkami jako: "Nemá právo se takto ke mně chovat. Kdo s i  
mys l í, že jsem ?" Můžete s p lnou s i lou znovu formu lovat výroky 
probouzející vaše emoce a živě s i  tak vybavovat celou s i tuaci . 
Zároveň si však musíte jasně uvědomovat, že pouze odstraňujete 
staré programy (jako byste vynášel i  odpadky). 

Zvyšte napětí svých emocionálních reakcí. 

Účinné využití Metody soustřeďování vědom í vyžaduje vy
buzení nejs i lnějš ích emocí, jakých jste schopn i .  Udělejte cokol iv, 
co je pro vás dostupné, abyste zvýš i l i  elektrochemické napětí 
své emocionální  reakce. Většina návyků do vás byla naprogra
mována prostředn ictvím utrpení a bolest i .  Jednou z možností, jak 
jej ich programy změnit, je využít napětí spojeného se s i l nými 
city. S i lného návyku, který vás provázel celý ž ivot, se může
te zbavit v krátké době - jestliže, a jenom jestliže, umít e  vy
stupňovat své emocioná lní  napětí. Nejste-I i  schopn i své emoce 
stále s i lně prožívat, může trvat změna programu měsíce nebo 
i roky. 

Křičte jak nejvíce je to možné - kři k  pomáhá vše urych l it. 
Ačkol iv nejsou slzy a h luk podstatné, mohou být nejsnadnější 
cestou k vystupňování napětí, a to je pro rych lou změnu programu 
potřebné. Když křičíte, stále si říkejte: "S tím se přece nemusím 
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obtěžovat. Nepotřebuj i emoce, které mě odc izuj í. Od tohoto po
žadavku se mohu osvobodit. Nemusím takto dál pokračovat." Čím 
déle budete křičet a soustřeďovat své vědomí na odstraňování  ná
vyku, tím lépe budete schopni vymazat program, který vás v urč i té 
ž ivotní  s ituaCi vyvádí z rovnováhy. 

Chcete- I i  měn it program, křik není nezbytný - urych luje však 
celý postup. Protože do vás většina vašeho emocionálního pro
gramového vybavení byla  vložena prostředn ictvím šoku, bolesti ,  
p láče a utrpení, pamatujte s i ,  že je užitečné vědomě přítomné 
utrpení, bolest a p láč vystupňovat, abyste mohl i  program rych le  
odstranit .  

Nedovolte, aby vás nějaká osoba nebo myš lenka ukl idn i l a .  
Přesta ňte jenom tehdy, když u ž  nemůžete víření emoce déle vyd r
žet. Být s někým, kdo vám t iše naslouchá, ale sám neříká n ic,  
by mohlo být velm i  prospěšné. Většina l id í, uvidí- I i  někoho v s l
zách, řekne: "Všechno dobře dopadne. Pojď, já  ti utřu oči ,"  nebo 
navrhnou nějaké rozptýlení. To vám však zabrání použít Metodu 
soustřeďování vědomí k vyh lazení  programů,  které na nevědomé 
ú rovni způsobuj í vaše utrpení. Jestl iže začnete něco dělat, využi 
jete svého ega a racioná ln í  mys l i, a problém potlačíte. Nějakou 
dobu se pak budete cítit lépe. Ocitnete- I i se však v podobné situac i  
znovu,  budete opět spoutáni svými nevědomými programy. Každý, 
kdo je vám nabl ízku, by měl vědět, co děláte. Měl by pouze 
zakoušet vaše vibrace a t iše vám dodávat odvahu k pláč i .  Dělejte 
vše, co je pro vystupňování napětí možné udělat. Jestliže se vám 
to podaří, máte velkou příležitost změnit program svého návyku 
tak, že se j iž  n ikdy nevyvedete z rovnováhy, nastane-I i  v oko lním 
světě podobná situace. 

Dosáhněte j istoty, že jste zcela svými pány. 

Stále si říkejte, že před mnoha lety jste sami sebe naprogramo
val i  a že stejně tak m ůžete své programy také změn it. Pamatujte 
s i ,  že to vše je vaše práce. Neovládaj í vás síly vymykající se vaš í  
kontrole!  Vše j e  záležitostí vaší mysl i ,  a tu můžete prostřednictvím 
Metod y  soustřeďován í  vědomí zcela ovládnout. Jste dokonalou 
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bytostí - čistým Vědomým vnímáním.  Vaš í  jed iným problémem 
je přesvědčení, že pro své štěstí potřebujete mnoho věcí - příl iš 
mnoho věcí. Kladete vnějšímu světu více podmínek, než může 
on (a l idé v něm) zřejmě spln it. Jste kulturní l idé. Vlož i l i  jste do 
sebe programy všech těchto návyků, požadavků a předpokladů -
a můžete je také změn it. Pokud programy svých návyků změníte, 
budete svobodní  po celý zbytek svého života. Naleznete všechnu 
krásu a štěstí světa. 

Váš pocit, že vše, co jste v ž ivotě vyzkoušel i ,  skonč i lo neú
spěchem, nen í dů lež itý. Jaké peklo právě nyní prožíváte, nehraje 
žádnou rol i .  Jste- I i  schopni  číst knihu zabývající se Cestou živoucí 
lásky k vyššímu vědomí, můžete použít i Metodu soustřeďování 
vědomí. Máte vše, co k práci na sobě potřebujete, a můžete poz i
tivně změnit své programy, a odstran it tak kruté emoce zabraňující 
vám radovat se bez přestání  ze svého ž ivota. 

Emocioná ln í  návyky nezmizí při prvním použití Metody sou
střeďování vědom í. Při každém dalším pokusu však budete postup
ně měn it své návyky na přednostní cíle. Složité návyky (například 
návyk na sex) je možno uvést do chodu mnoha různými způ
soby, a každý z n ich vyžaduje zvláštní uplatnění soustřeďování 
vědomí. Buďte trpěl iví a nespěchejte. N ic vám nepomůže říkat 
si ve vzrušeném okamžiku: "Tohle nefu nguje." Moh l i  byste svou 
snahu o změnu programu ovl ivnit tak, že by byla opravdu ne
účinná!  Místo toho si myslete nebo říkejte: "Pomalu, ale j i stě se 
osvobozuJ i . "  Vy sami jste ve svém mozku vybudoval i  tato nervová 
spojen í, a jste-I i  odhodlaní, můžete je sami odstran it. 

Cesta ž ivoucí lásky k vyššímu vědomí vám tedy nabíz í  Pět 
metod navržených tak, aby umožňovaly všem l idem změnit pro
gramy všech druhů svých jakkol iv s i lných návyků. Pokud chcete 
svůj růst k vyššímu vědomí urychl it, snažte se dosáhnout co nej
vyšší zručnosti při užívání  všech Pěti metod. Potom zj istíte, že s i  
váš biopočítač sám vybírá tu,  která je pro řešení  určitého problému 
nej lepší. 

Zpočátku, když spatříte z vyvýšeného místa, které vám posky
tuje Dvanáct cest, Sedm center a Pět metod, práci svého vědomí, 
budete zřejmě okouzlen i .  Potom začnete tyto nástroje nejspíše 
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vědomě, m i nutu po m inutě používat. Jej ich cílem je u možn it vám 
vcítit se do přítomného okamžiku svého ž ivota - být osvobozen 
od n ávyků, které jej křiví. J i ným i slovy, používáte je při odstraňo
ván í  poruch;  zbytek času trávíte přítomn i  právě zde a radujete se 
z toho, co vás zajímá. H lavním účelem těchto nástrojů je pomoci 
vám přestat dělat to, co vás odcizuje j i ným l idem a oko ln ímu 
světu - ukázat vám, jak  se  vzájemně přij ímat a mi lovat a volně 
plynout světem, kde jsme pouze "my" - právě tady - právě teď. 



1 6  
OkAMžiTÉ posílEN í  
vĚdoM í 

Okamžité posílené vědomí vám může pomoci vyhnout se mno
ha svým návykům.  Většina z obrovské rozlohy vašeho vědomí 
s i  vyžaduje množství stálé vn itřní práce. Existuje však zkratka, 
kterou je možno nazvat okamžitým posílením vědomí. Protože 
slova vědomí a láska jsou synonyma, můžete j i  považovat také za 
okamžité posílení lásky. 

Nyní uvádíme pokyny, jak můžete dosáhnout okamžitého 
podstatného rozšíření svého vědomí: 

Zakoušejte vše, co kdokoliv dělá nebo říká, jako byste 
to udělali nebo řekli vy sami, a rozšiřte tak hranice své 
lásky, vědomí a láskyplné účasti. 

Využijete-I i  okamžitého posílení vědomí, zapoj íte do h ry pro
gramy svého biopočítače, které jste zřejmě dosud při tvorbě reakcí 
na činnost a s lova j iných l idí  vědomě nepoužíval i .  Obvykle s i  
uvědomujete některé vn itřní pocity a důvody odpovědné za vaše 
jednání. K vysvětlení podobného chování j iných osob však nej
častěj i používáte j iných programů než k zakoušení svých vlastních 
myšlenek a č inů .  

To nás vede k takovým spojením jako: ,,Já jsem důsledný, ty 
js i  zatvrzelý, on je pal ičák." "Já jsem upřímný, ty js i  neote<;aný, 
on je sprosťák." ,,Já rád j ím, ty js i  nenasyta, on je žrout." "Občas 
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l id i  pro jej ich vlastní dobro poopravím, ty se rád hádáš, on m á  
strašnou povahu." Ve všech těchto případech se moh lo jed n at 
o totéž vnější jednání; programy použité k jeho i nterpretaci však 
byly naprosto rozdíl né. 

Smyslem okamžitého posílení vědomí je připomínat vám, 
abyste při  vnímání a vysvětlování toho, co j i n í  l idé dělaj í nebo 
říkají, používal i tytéž programy, jako když se snažíte porozu mět 
svým vlastn ím s lovům a č inům.  Vaše schopnost porozumět l idem 
a m i lovat je se může okamžitě zdvojnásobit, odložíte-I i  jednoduše 
svou reakci na každou vzn iklou situaci dostatečně dlouho k tomu,  
abyste mohl i  zapoj i t  do č innosti programy u rčené vám. Jste j iž 
zřejmě schopni  vyhnout se starým program ů m  a postupně je tak 
znehodnotit. Začínáte s i  uvědomovat, že kdybyste mohl i  být na 
m ístě ostatních a viděli věci z jej ich h led iska, cíti l i  a říka l i  byste 
nejspíše to, co oni .  

Když používáte okamžité posílen í vědomí, necháváte vědomě 
s ituaci zpracovat programem, který j indy zapojujete při tříben í  
vjemů svých vlastních pocitů a č inů .  To m ůže často okamžitě 
zdvojnásobit vaši vn ímavost a moudrost, a vy přij ímáte a m i lujete 
každého ve svém okol í. Kdykol iv se cítíte podrážděni nebo roz
z lobeni, odcizujete se člověku, který dělá pravděpodobně přesně 
to, co jste vy sami uděla l i  j i ž  t isíckrát - a co p lně přij ímáte ve 
chvíl i, kdy se to týká vás. 

Představte si, že někoho o něco žádáte a on vám podráž
děně odpoví: " Proč s i  to neuděláš sám?" Tato slova projdou 
vaši mi sluchovými nervy a když vstoupí do té části biopočítače, 
která se zabývá i nterpretací, zakusíte nejspíše ohrožen í svého 
Centra moci .  To je okamžik, kdy použijete posílení vědomí. 
Můžete si pomyslet: "J iž mnohokrát mě obtěžovalo, jest l iže po 
mně někdo něco chtěl .  Třeba jsem měl n aspěch. Nebo j sem 
mě l  pocit, že  to někdo j i ný může udělat snáze a lépe, a ne
měl i tedy žádat nejdříve mě. Také jsem mohl být unavený. 
Možná, že mi mé n ávyky právě v té chvíl i brán i ly  mi lovat je 
tak, abych j im chtěl pomoci .  Mohu s i  vymyslet desítky důvo
dů, proč nejsem ochoten l idem pomoci, když mě o to žáda
j í. "  



Štěstí přichází} 
I(áyž vaše věáomí přestává být ov{áááno 

návyKy a požaáavKy 
- a vy viáíte svět 

ja/(sJ přehfíál(u přeánostních cí{ů. 
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Použijete-I i  okamžité posílení vědomí, poskytnete l idem vý
hodu toho vn itřn ího porozuměn í, které užíváte, jestl iže odpouštíte 
sam i sobě své odcizuj ící reakce. A tak místo zloby, odm ítá-I i  vám 
někdo pomoci ,  sáhnete po okamžitém posílení vědomí. Potom 
m ůžete celou s i tuaci vnímat ze š iršího h lediska, které vám umožní 
j i  přijmout a dotyčného člověka m i lovat. Pomůže vám to osvobo
d it se od dual i st ických programů užívaných při zakoušení č inností 
"ostatních" l id í. 

Prostředn ictvím okamžitého posílen í vědomí si snáze uvě
domíme, že na světě neexistuj í žádní "ostatní". Máme všichn i  
stejné pocity, stej né problémy s nadvládou bezpečnostn ích, smys
lových a mocenských návyků, stej nou potřebu lásky a jednoty. 
Zakoušíme- I i  a vnímáme to vše, m ůžeme ke všem svým bratrům 
a sestrám cít i t  něco j i ného než úp lné přijetí a lásku ? 



1 7  
RAcioNÁlN í Mysl 

Pro větš inu l idí  j e  ž ivot bitvou mezi vneJs lm světem a jej ich 
egem ovládaným smys lovým i vjemy a potřebou moci a bezpe
čí. Aby mohla vnímat krásu života, musí se naše mysl vrátit do 
stavu vznešeného kl idu, ze kterého se téměř nepřetrž itě raduje 
větš ina dětí. Pro schopnost nah l ížet na život z ú rovně čtvrtého, 
Pátého a Šestého centra vědomí nemusíte pokroč it až k bodu, 
kdy přestane existovat náhodný proud vědomí a myš lenky se j iž 
spontánně nevybavují. Naléhavost a neodbytnost tohoto proudu 
však musí být přesto zmírněna na podoby lehkého vánku, m írně 
rozechvívaj ícího l i sty stromu, místo prudkého nárazového větru, 
který bičuje a klátí větvemi ze strany na stranu. 

Po narozen í má člověk velm i  málo emocioná ln ích požadav
ků.  Když má h lad, chce trochu m léka - to je ten h lavní. Od té 
doby jste sam i sebe naprogramoval i  stovkami  a stovkami potřeb 
podporovaných emocemi .  Ty však nemaj í se zachováním ž ivota 
ve fyz iologickém smyslu n ic společného. Většinou se týkaj í spole
čenské hry, v níž při jímáme různé role a citově se na ně vážeme. 
Emocionální návyková představa, nebo očekávání, se podobá na
fouknutému balónku . Nosíte jej všude s sebou a musíte ho stále 
chránit před někým, kdo vám ho chce propíchnout. Zatímco je 
vaše ego zaměstnáno chybnou snahou poskytnout vám ochranu 
a bezděčně spouští mechan ismy strachu o bezpečí, smyslových 
tužeb a mocenského hněvu, racioná ln í  mysl je ve varu a snaží 
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se sehrát svou ú lohu v podpoře ega. Zdůvodňuje, proč máte 
"pravdu" a ostatní se "mýl í" .  Kl ičkuje a konspi ruje, aby vám 
pomohla prožít svou představu "úspěchu" v rol ích a dramatických 
s ituacích, se kterými se ztotožňujete. 

S růstem k vyššímu vědomí začínáte vidět, že všechen zakou
šený strach, žal a hněv jsou pouhou naukou, kterou vám nabíz í  
svět; má  vám pomoci osvobodit se  z nesmyslné h ry. Svět vám 
poskytuje zkušenost, a ta vám pomůže vh lédnout do způsobu, 
jakým mechanicky sehráváte různé návykové role.  Každý poci t  
odcizení, odporu, nedůvěry nebo podráždění čímkol iv, co kdo
kol iv  dělá nebo říká, by měl být chápán jako připomín ka, že 
nevědomě hrajete hru svého života . Svět vám sděluje: 

Život je jen hra -
a jisté cesty není! 

Vaše ego pracuje podle hrubých programů, které předpoklá

dají existenci j i stého přesného způsobu, jak by měl svět vypadat 
a jak by se l idé kolem vás měl i chovat. Je na racioná l n í  mys l i ,  
aby to dala do pořádku. Když život přináší něco, co do vašich 
návykových představ nezapadá, ego vyprovokuje racioná lní  mysl 
k tvorbě na léhavého a poh lcuj ícího řetězce myš lenek. Zároveň 
vyvolá  negativní emoce, jako je úzkost nebo odpor. Srdce začí
ná tlouci rychlej i ,  adrena l in  a j i né hormony pron ikaj í do krve. 
Psychosomatický zmatek, který takto vzn ikne, provokuje zpětnou 
vazbou racionální  mysl k ještě větší aktivitě. Dokud nevíte, jak 
vaše vědomí pracuje, při jímáte to jako něco "dů lež itého", čemu 
je nutno se podříd it, aby váš ž ivot mohl fungovat. S narůstaj ícím 
vědomím rozvíj íte schopnost umožnit racionální mys l i  její č innost, 
an iž by vás to automaticky zavleklo do vírů citových zmatků.  
Ty by vás nuti ly pokoušet se manipu lovat vnějším světem,  aby 
odpovídal vaš im očekáváním. 

Pokud nemáte představu o č innosti troj ice - návykové progra
mové vybavení, ego a racionální  mysl ,  spontánně se rozzlobíte, 
jestl iže vás někdo kritizuje. Jakmile však přestane Centrum moci 
pracovat na tvorbě reakcí, z ískáte možnost rozhodnout se, co 
v takové s ituaci udělat nebo říc i .  Můžete si jen přát naslouchat 
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a potom vyjádřit svůj vděk. Není vždy nutné souh lasit či nesou
h lasit. Můžete přijmout, co se nabízí, použít, co se použít dá, 
a zbytek nechat být. Možná s i  budete přát diskutovat nebo si 
nechat kritiku a návrhy l idí  ve vašem okolí  objasnit. Můžete je 
požádat o pomoc a oni se třeba budou ochotni vaš imi  návrhy 
vážně zabývat. Stejně tak můžete říci, že jste o takovém řešení j iž 
uvažoval i  a rozhod l i  jste se tak, jak jste se rozhodl i ,  "až sem to 
dospělo" právě tady a teď. J inými slovy, jste- I i  místo přec itl ivělosti 
a podrážděnosti vnímaví a pln i  vědomí, máte možnost volby. 

Rychlý automatický poplašný systém (s jehož pomocí vytváří 
ego, racionáln í  mysl a programové vybavení pocity naléhavosti) 
vzn ikl,  aby provedl naše předky nebezpečným životem v džungl i .  
Pokud nejste v nebezpečí bezprostředního fyzického zranění č i  
ohrožení života, je obvykle nej lepším řešením jakéhokol iv "pro
blému" nastolení harmonie mezi vaší energií  a energiemi okolního 
světa. Také k volnému plynutí ve "společném" vědomí (místo 

vědomí "já proti n im") je potřebné být dostatečně k l idný. Pak se 
dostaví vn ímavost a intuitivní vh led jako vždy, když své návyky 
povýšíte na ú roveň přednostn ích cílů . 

Jak přibývaj í vaše zkušenosti s užíváním Cest, začínáte jasně 
vidět hru, kterou s vámi vaše racioná lní mysl hraje. Pochopíte, jak 
je ego a návykové programy zapojuj í do činnosti, aby vytvářela 
d louhé řetězce kritických a odcizujících myšlenek. Tyto myšlenky, 
vzn iklé ve stavu vzrušení, se naučíte považovat za nesmyslné; 
nepřijímáte je, ale ani neodmítáte. Necháváte je plynout, sledujete 
je a zakoušíte kl id, protože vás j iž nezasahuj í. To umožní vždy 
přítomné intu itivn í moudrosti, aby vystoupi la  na povrch.  

Předpokládejme, že někdo naléhá, abyste změni l i  názor. V tu 
chvíli můžete zakoušet ohrožení h ranic vaší moci, prestiže a h r
dost i .  Ego tedy podnítí racioná lní  mysl k tvorbě tvrdé odpovědi ,  
která by měla zasáhnout onoho člověka - byl nato l i k  h loupý, 
že si dovol i l  s vámi nesouh lasit. Když ale budete schopni sle
dovat, jak si vaše mysl praCUje pod le svého, a negativní emoce 
se nedostavuj í, můžete se rozhodnout, která reakce vyvolá pocit 
odcizení a která pocit jednoty a lásky. Dokud se pohybujete na 
n ižší úrovn i vědomí, nejste takové volby schopni .  Máte sklony 
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vyslovit každou "naléhavou myš lenku", která vám přijde na mys l ,  
i kdyby to znamenalo skočit někomu do řeči .  S růstem k vyššímu 
vědomí j iž můžete k l idně pozorovat automatický "výstup" z vaší 
rac ioná ln í  mysl i ,  a tuto schopnost vn ímáte jako šestý smysl ,  da l š í  
senzorický vstup. Povýšíte- I i  své návyky na  ú roveň přednostn ích 
cílů ,  vaše myšlenky přestanou být příčinou bezděčného vzplanutí 
emocí. Poprvé v ž ivotě u n i knete ze hry své racioná l n í  mys l i .  

Je dů lež ité poznamen at, že  se nejedná o potlačování. Když 
něco potlačujete, nevyjadřujete, co cítíte, protože se boj íte násled
ků.  Je to jedna z nejvíce nevědomých a škodl ivých věcí, kterých 
se na sobě můžete dopustit. My pouze navrhujeme, abyste využ i l i  
energie uvolněné emocí a změn i l i  programy svých návyků n a  
programy přednostn ích c íl ů .  V takovém případě energ i i  nepotl a
čujete, ale tvořivě j i  použ íváte k tomu, aby racioná lní  řetězce 
myšlenek přesta ly vyvolávat pocity hněvu a odporu . Dosahujete 
vyššího vědomí a negativní  emoce, které by bylo třeba potlačovat 
nebo dokonce vyjadřovat, m izí. Stáváte se doslova labužníky. Ti 
nesáhnou po čemkol iv, a le  využij í svých zna lostí a svého citu, 
aby s i  moh l i  vědomě a náročně vybrat. Vědomá bytost ví, že 
ž ivot je nejkrásnějš í, když m i luje, a to jí dovoluje vnímat ostatn í  
(bez oh ledu n a  to, co dělají nebo říkaj 0 jako bytosti, které se o d  
n í  nel iší. 

Začne-I i  b iopočítač zpracovávat všechny vstupní zrakové, 
s luchové a j iné údaje tak, že vás j iž nebudou drážd it nebo roz
rušovat, z obrazovky vědomí zmizí rozpor mezi vám i  a oko ln ím 
světem .  Potom se budete schopni  vcítit do mnohem jemnějš íc h  
rysů povahy l idí a s ituací okolo vás. Vaše vnímavost a intu it iv n í  
vhled s e  stonásobně zvýší. Pochopíte, ž e  přirozená moudrost, 
(která se může zapoj i t  jen do té m íry, do jaké je racionální mys l 
zk l idněna), vás vede, a vy jste schopni reagovat nejvhodnějš ím 
způsobem na každou ž ivotní  s ituac i .  

Trad ičním prostředkem utišení rac ioná ln í  mys l i  je meditace. 
Větš inou to znamená vzpřímeně sedět v t iché místnosti a nepřetr
ž itě soustřeďovat pozornost na fyzický předmět nebo myšlenkový 
pojem. Tímto způsobem je možno vytěsnit náhodné myš lenky. 
Můžete se soustřed it  třeb a  na své dýchání nebo si před sebe 
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umístit hořící svíčku a snažit se přimět své vědomí, aby bylo 
po dobu meditace zcela ovládáno jej ím plamenem. Objeví- I i  se 
náhodná myšlenka jako: "To jsem zvědav, kdy se to nějak proje
ví" nebo "Bol í mě pravé koleno", nesetkáváte u n ich a dovolíte 
j im  volně asociovat. Nesmíte je však odmítat. Čím více se j im 
budete brán it, tím houževnatěj i budou na vás u lpívat. Postupně s i  
vytvoříte schopnost nechat tyto myš lenky volně odplynout a bez 
problémů se vrátit k předmětu své meditace. Víte, že ačkol iv je 
vaše mysl schopna těkat od jedné záležitosti ke druhé ve z lomku 
sekundy, v jedné chvíl i se může plně soustředit pouze na jednu 
věc. Vědomí se tedy zaměří na jeden předmět nebo myšlenku, 
a vy tak postupně naučíte mysl ukl idnit jej í bezhlavou hru. Tehdy 
se stane příjemným sluhou . Používáte-I i  úspěšně některou z tra
d ičných med itačn ích metod, měl i byste v těchto cvičeních vytrvat 
- obvzláště máte-I i  dobrého učitele, který se vám osobně věnuje. 
Žádný systém meditací nen í v rozporu s Cestou živoucí l ásky. 
Pokud však právě nyní žádné takové techn iky nevyužíváte, máte 
možnost utišit svou mysl na cestě ke čtvrtému centru pomocí 
Pěti metod popsaných v této kn ize. Pět metod Cesty ž ivouc í  lásky 
nevyžaduje, abyste se odpouta l i  od svých každodenních povin
ností nebo se odvráti l i  od světa třeba jen na hodinu .  U možní 
vám dosáhnout výsledků meditace při plném zapojen í do  kaž
dodenního života. H lavním cílem je vnímat sama sebe i okoln í  
svět jasně a vědomě, osvobozen i od emocionáln ích potřeb, vazeb, 
návykových představ atd. Mysl íme si, že práce s Dvanácti cestami, 
Sedmi centry a Pěti metodami  je pro mnoho l idí  nejkratší cestou 
vedoucí k tomuto cíl i .  Tyto techniky bychom rád i považova l i  za 
formu "meditace v běžné č innost i" .  

Snažíte se tedy zkl idnit racionální  mysl tak, že sn ižujete 
množství návyků, které j i  udržuj í v č innosti - to je dů lež itá etapa 
vaší cesty k vyššímu vědomí. Protože naše kořeny spočívaj í v mi 
l iónech let prožitých v džungl i, kde záviselo přežití na přesných 
reakcích, naše emoce, ego a racioná lní  mysl jsou mnohem c itl ivěj
ší na podněty přicházející z vnějšího prostředí. S růstem k vyššímu 
vědomí se stáváte vnímavějšími a otevřenějším i .  Necháváte smys
lové údaje vstoupit; ony se sami roztřídí a vol ně pokračuj í dá l .  



Racionální mysl 1 1 5 

Vnímáte "varování" vysílaná racioná lní  mys l í, a le  n auči l i  jste se 
dát jí možnost vytvářet proud myšlenek, který n ijak n ezasahuje va
še ego. Vystupuj í- I i  z vaší mysl i myšlenky motivované smyslovým i  
vjemy a potřebou moci a bezpečí, které vás někomu odcizují a nu
tí vás zapudit jej ze svého srdce, víte, že se pohybujete na n i ž š í  
ú rovn i vědomí. Stále lépe poznáváte, kdy je  vaše racioná l n í  mysl 
ve varu . Jste rozhodnuti neztratit svůj i ntuitivní vhled, soustředěný 
na vaše tady a teď, stej ně jako schopnost bezpodm ínečně m i lovat. 
Potom je každý váš č in  smysluplný a při náší nej lepší výsledky nyní  
i pro budoucnost. 

Láska a kl id vyššího vědomí vyplývaj í pouze z bytí - a z ra
dosti z něj . N ic z toho, co děláte, nebude n i kdy úp l né, pokud se 
nebudete cítit naplněni svým bytím . Obvykle se necítíme šťastn i ,  
když jsme uděla l i  něco, o čem s i  mysl íme, ž e  jsme udělat musel i .  
Činnost plodí očekávání, která okolní  svět a l idé v něm mohou 
nebo nemusí napl ňovat. Věc i, které děláme, nejsou trvalé. Musím e  
s e  naučit oceňovat bytí v přítomnosti a jakékol iv s ituaci. 

Uspokojen í nen í pouze plodem vyššího vědomí - je také jed
nou z cest k němu.  Musíte pouze trvat na tom, aby racionáln í  mys l 
se svými nekonečným i soudy a srovnáváním, které j sou obvyklou 
příč inou pocitu odcizení, zmírn i la  odmítání  toho, co se děje tady 
a teď. Přijdou chvíle, kdy j i  asi budete muset hrubě okřiknout: 
"Drž hubu !"  Jenom tak se budete moci radovat ze svého tady 
a teď. Jak jsme j iž zdů razn i l i  v příběhu o tygrech, j ahodách a ze
novém m istru, vždy se najdou věci, o kterých je možné přemýšlet, 
a udržovat tak emoce a racioná ln í  mysl rozj itřené. A vždy také 
existuj í "jahody", ze kterých se můžeme těšit právě tady a teď. Zda 
se ze ž ivota nepřetržitě radujete, anebo se neustále  zastrašujete, 
závis í  na tom, jak dobře se naučíte měnit pouze to, co se změnit  
dá, an iž byste ze svého srdce kohoko l iv odháněl i .  A potom musíte 
kl idně přijmout to, co nemůžete změnit bez použití nás i l í  a h ru bé 
man ipu lace. 

Abyste pochopi l i, jakým způsobem vás rac ionál n í  mysl odci
zuje okol í, musíte s i  všimnout "efektu řetězové reakce". Předpo
kládejme, že jste někomu rád i nablízku a máte mnoho společných 
zájmů,  které vás k sobě poutaj í. A nyní s i  představte, že jeden 
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s i l ný návyk vás nutí rozz lobit se a zapudit tohoto člověka ze 
svého srdce. Pokud takový návyk nejste schopn i  rychle zvládnout 
a stát se opět více vědomými, zj istíte, že se odc izení začíná 
š ířit jako rakovi na, a vy onu osobu kritizujete z mnoha dalších 
důvodů, které nemaj í s původním návykem nic společného. Va
še racioná lní  mysl se jednoduše podává nevědomé č innosti ega 
a návykových programů .  Pocit odloučen í a odcizení se začne 
stupňovat. Racionální  mysl zal istuje v kartotéce paměti a začne 
měnit názor na m inu lé události - "vrhne na ně nové světlo" -
a bude vás přesvědčovat, že váš vztah nebyl zdaleka tak krásný, 
jak se tehdy jev i l .  Bude se pečl ivě probírat přítomností i m inu lostí 
ve světle dalších smyslových, mocenských a bezpečnostn ích ná
vyků a nafoukne mal ičkosti do vel i kosti závažných "problémů", 
které stoj í mezi vámi .  

Představme s i  například, ž e  Tomáš a Marie jsou manželé a je
j ich vztah plyne ve vzájemné lásce. Tomáš musí jet na dvoudenní  
konferenci  do  města vzdáleného t isíc ki lometrů . Protože má nabitý 
program, byl by raděj i ,  kdyby Marie zůstala doma. Marie však trpí 
s i l ným návykem na něj a chce jet s Tomášem - jej í Centru m moci 
požaduje, aby ji nenechával doma v noc i samotnou . Neuvědomí
l i  si, co si touto emocionál n í  návykovou představou způsobuje, jej í  
racionální  mysl přijde s myšlenkou, že Tomáš j e  už jej ich vztahem 
unaven, že chce noc strávit s někým j i ným, že chce z ískat převahu 
a ve skutečnosti j i  nemi l uje, že j i  nyní bude Tomáš opouštět stále 
častěj i, a tím bude poznamenán celý zbytek jej ich ž ivota, že se 
za ni možná stydí a nechce, aby se s ní jeho obchodní  partneři 
setka l i  atd. atd. Nesmyslným myšlenkám spřádaným racionáln í  
mys l í, jakožto prodlouženou rukou ega, není konec. Č lověk, který 
roste k vyššímu vědomí, se učí rozpoznat tento nechutný tanec 
a nedovol í, aby taková činnost uvedla do chodu negat ivní emoce. 
Abyste se udržel i  ve vědomém stavu, budete se svou racioná lní  
mys l í  zřejmě muset vybojovat mnoho skutečných bitev. 

Jako každý j iný složitý stroj může racioná ln í  mysl obd ivuhod
ně přispět k našemu štěstí, jestl iže zřetelně vnímáme jej í  omezení  
a s labé stránky. Techniky Cesty ž ivoucí lásky vám umožní  usměrn it 
ji bez problémů tak, že bude pracovat ve váš prospěch a n ikol iv 
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proti vám. Racionál n í  mysl je mistrem v přesvědčová n í, že vy 
máte "pravdu

" 
a ostatn í  se "mýl í

"
. Pokud však chcete být vědo

mým i, mi lu j ícími ,  šťastnými a spokojenými bytostmi,  m ít "pravdu
" 

nestačí. Ve svých závazcích a společenských hrách m ů žete m ít 
"pravdu" - a ž ít nešťastným a odcizeným ž ivotem. Všic h n i  známe 
m noho těch, kteří j i  mají na své straně téměř vždy, a jej ich ž ivoty 
j i m  přesto nepřinášej í m noho štěstí. Je m nohem uspokoj ivějš í  být 
m i lován, než mít " pravdu". Láska přináší více štěstí než úspěch .  
Často j e  vhodnější  poskytnout l idem prostor, aby své c hyby na
lez l i  sami,  nebo umož n it přirozenému sledu udá lostí jej ich ž ivota 
odhal it, v čem se musej í změn it. Zeptá- I i  se vás někdo, zda jedná 
správně, můžete se zcela otevřít a pomoci mu svými myšlenkami  
a pocity. Pokud se  však za  všech okolností snažíte své okol í  pře
svědčit o své "pravdě", znamená to pouze, že jste se ocit l i  v pasti 
své racionál ní  mys l i  a podvědomě vyjadřujete své bezpečnostní, 
smyslové a mocenské n ávyky. 

Žačkou zenového mistra byla krásná mladá dívka. Otěhotněla 
a jako otce lživě ozn ač i la svého učitele. Když se dítě narod i lo, její 
rod ina  je rozhořčeně přines la  mistrovi a obvin i la  ho, že zneuži l  
svou m ladou, krásnou žákyn i .  Jeho jedi nou odpovědí bylo:  "Ach, 
tak." Dítě bylo ponecháno m istrovi ,  který o ně s radostí pečoval 
a strávi l  mnoho krásn ých hod in  hrou.  Asi po roce dívka vážně 
onemocněla, a protože nechtěla zemřít se špatným svědomím, 
prozrad i la  jméno pravého otce dítěte - m ladého muže z neda le
kého města. Jej í rod iče se i hned vypravi l i  k mistrovi, h l uboce se 
uklon i l i , omluvi l i  a žáda l i  dítě zpět. Zenový mistr j im  d ítě předa l  
a řekl : "Ach, tak." 

Když byl mistr obviněn, jeho racionáln í  mysl se nezahlt i la  
d louhým řetězcem egem podporovaných argumentů rozhořčeně 
popírajících jeho otcovství, popíraj ících nespravedl ivé obvinění, 
vyhrožuj ících vyzrazen ím lží atd. Uvědomi l  s i ,  že rod iče nebudou 
věřit více jemu než své dceř i .  Jednoduše viděl, že jsou nepřístupní  
a nechtěj í znát jeho m ínění. Nepta l i  se  ho, zda to udělal - obvin i l i  
ho. A tak zenový m i st r  pouze vol ně plynu l  s rozehranou h rou 
a neprojevoval souh las  an i  nesouh las. Vytrval v pokl idném stavu 
vyššího vědomí a těš i l  se z toho, co se seběhlo - díky tomu se 
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mohl nějaký čas bavit životem s dítětem. Když rod iče při š l i  znovu 
a omluv i l i  se, jeho racionální  mysl neřekla :  "Mohl jsem vám to 
říc i ,  vy byste mě však neposlouchal i ." Naplněn kl idem viděl, že 
nyní j iž  pochopi l i  a nen í co dodat. Mohl se těšit z dalšího jednání 
tohoto dramatu . 

Příběh nám neříká, že v žádné situaci nesmíme dát najevo 
svůj názor. U kazuje pouze, že pokud jste naplněni vědom ím, 
máte možnost rozhodnout se, zda začít diskutovat - víte předem, 
jestl i vás takový rozhovor s druhým člověkem sbl íží a přinese vám 
lásku nebo vás naopak vzdálí. V situaci zenového mistra byla jeho 
odpověď "Ach, tak" řešením, které mohlo za daných okolností 
vytvořit nejdokonalejš í  možné souznění. Pozděj i se dítěte bez 
výčitek láskyplně vzdal .  I to představovalo čin plynoucí harmonie. 
Většina l idí, se kterými se setkáváte, bude přístupnější než rod iče 
těhotné dívky. Obvykle tedy budete moci využít Sedmé cesty, 
která vás nabádá k úplné otevřenosti. Používejte ale také Devátou 
cestu, abyste se - kl idní a m i lUj ící - otevíral i  soustředění. 

Když se naučíte stále více ztotožňovat se svým Vědomým 
vnímáním, objevíte, že se vaše racioná lní  mysl stává užitečným 
nástrojem j i stým způsobem srovnatelným s ostatním i  smysly. Ve 
spojen í s pamětí je to smysl tvořící hypotézy, teorie, domněnky 
a možnosti .  Víte, že tak, jako vás mohou klamat oč i či uši ,  může 
vás zavádět i vaše racionální mys l .6) 

Když povýšíte návyky na ú roveň přednostních cílů ,  zj istíte, že 
smysly a racioná lní  mysl jsou méně pokřivené a lépe spolupracuj í. 
Potom se budete těšit z přirozeného práva, kterým jste obdařeni 
jakožto l idské bytosti .  Ovládnete své emoce, své ego a svou racio
nální mysl - je to jedna z nejúžasnějších věcí, jakých může č lověk 
dosáhnout. Malovat skvělé obrazy, stavět vysoké budovy či psát 
velké romány je j i stě obd ivuhodné. Ještě větším přínosem l idstvu 
- i vám samým - je však schopnost ovládnout sám sebe. Potom 
budou i vaše vnější úspěchy více s laděny s energiemi okolního 
světa. 

6) Další pomoc při rozvíjení svých racionálních schopností vám poskytne kniha Kena Keyese 
Jr Tammg Your Mmd. 



1 8  
FAlEŠNÁ pŘEdsTAVA 
O sobĚ  

Na vrchol hory vědomí vede mnoho cest. Pro vás je dů lež ité 
nalézt svou vlastn í a stá le se jí držet - i když se vám chůze 
bude zdát obtížná. Vaše ego j i  bude zpochybňovat; je to jeden 
z jeho triků. Každá cesta je však v pořádku - jste-I i  i vy v pořád
ku. 

Bude možná prospěšné, všimneme- I i  s i  tří s ložek představuj í
cích jednotlivé stránky růstu k vědomí. Jsou systematicky propoje
ny, takže pokrok v kterékol iv z nich znamená automaticky i krok 
kupředu v obou zbývaj ících:  

1 .  Odstranění návykových požadavků 
2. Utišení racionální  mysli 
3. Rozchod s představou o "já", kterou stále ochraňuje 

vaše ego 

Techniky Cesty ž ivoucí lásky se soustřeďují na první slož ku . 
Pět metod vám umožňuje odstranit své návyky, které vytvářej í 
vědomí "prosáklé adrena l inem" a zatvrzuj í vaše srdce. Návykové 
požadavky vás stále někam popohánějí, poškozuj í váš intuit ivn í 
vh led a schopnost citl ivě vnímat, zaměstnávaj í vás myšlenkam i na 
minu lost i budoucnost a odvracej í vás tak od vašeho tady a teď, 
sn ižují  energ i i  l id í  ve vašem okolí, a ti vás tak nemohou mi lovat 
a pomáhat vám - poh lcují  tedy i vaš i energ i i .  
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Metody ž ivoucí lásky se vám snaží ukázat, jak rychle pokročit 
při odstraňování  emocemi podporovaných požadavků, které vás 
stále vozí po horské dráze radosti a strast i .  Když vidíte příč inný 
vztah mezi svým i návyky a utrpením, můžete strádání smysluplně 
využít k rychlé změně programů.  Potom můžete pracovat s vyšší 
dynamickou energi í, kterou můžete usměrnit tak, aby podporo
vala váš růst. Pro mnoho l idí  to představuje podstatně rychlejší 
postup než přímá snaha o utišení mys l i  či rozchod s představou 
o svém "já". A protože rozvíjen í jedné složky urych luje také 
postup ve zbylých dvou, může se stát odstraňován í  návyků ta
ké nejrychlejší technikou tišení mys l i  a poznávání své skutečné 
podstaty. 

Na horu vědomí můžeme úspěšně pron iknout také tak, že 
opustíme představu o svém "já", se kterou se stá le ztotožňujeme 
a kterou namáhavě ochraňujeme. Rozchod s nesčetnými věcmi 
obklopeným i hranicí naší osobnosti nám naopak pomůže utišit 
mysl a opustit návykové požadavky. 

jako děti se učíme vnímat oblast, kterou nazýváme "já" nebo 
"moje". "já" je obvykle ohran ičeno naší kůží, ačkol iv zakoušíme 
i jeho rozšíření prostřednictvím pojmů jako mé hračky, můj pokoj, 
mé šaty, můj přítel ,  má pověst atd. Máme pocit, že vše buď je, 
nebo není naše. Vůči l idem, kteří zjevně pronikl i  na územ í, které 
považujeme za své, zakoušíme hněv a odCizení. 

Ego se n ikdy nemůže uvolnit v prožitku svého tady a teď 
- je stá le plně zaměstnáno obranou území, které nazvalo svým. 
Musí nepřetrž itě zaj išťovat své budoucí štěstí. Tato n i kdy nekončící 
č innost znovu pos i luje prožitek "já", jemuž území patří a který 
je vždy ohrožován nějakou bolestivou zkušeností. Programy po
sílené pamětí tak stá le nutí ego bránit své území ztotožňované 
s "já". 

Časté používání návykových programů vytváří falešnou před
stavu, že toto "já" je celkem - "někým" - a ne pouhou mechan ic
kou činností. jsme- I i  však schopni vidět na místě celku č innost, 
začínáme chápat, že za své utrpení jsme odpovědn i  my sami .  
"já" představuje obrannou činnost. Když se přestaneme brán it, 
zmizí. 
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Na svém utrpení tvrdě pracujeme. Je to práce na p lný úvazek 
- bez volného času a bez dovolené! Když začneme měnit program 
této č innosti, tedy návykové snahy zaj i stit si budoucí štěstí, "já" 
ztratí smysl a splyne s naším tady a teď. 

Různí l idé vedou svou osobní hran ic i  různými m ísty podle 
svého bezpečnostn ího, smyslového a mocenského postoje .  Někte
rý muž může například ochraňovat jako součást sebe sam a  různé 
patriarchální poc ity vůč i  ženám - převahu, nadvládu, m užskou 
nadřazenost. J i ný  muž nemusí hran ice své osobnosti ztotožňovat 
s takovým i subjekto-objektovými vztahy, naopak může vním at 
všechny bytosti náhodou uvězněné v ženských tělech jako v pod
statě rovnocenné.  Oblast považovaná za součást našeho "já" tedy 
bude kol ísat pod le přijatých postojů a pojetí, a také v závis losti 
na dosažené ú rovni vědomí. 

Pokud máme pochopit povahu zkušenosti považované za  
"já", může nám pomoci představa, že osobn í  h ran ice, které och
raňujeme, jsou jako vřídky na kůž i .  Vřídek je naší součástí -
a přesto jí není. Je to něco, co se vytvoří a zase zmizí, n ikol i v  
tedy organ ická součást našeho těla, jako jsou játra, kosti nebo 
oč i .  Pojetí sebe, převzaté od našeho ku lturn ího prostředí, působí, 
stejně jako vřídek, nepříjemnosti a bolest. A stej ně jako vřídek na  
kůž i se  v průběhu uzdravování  rozplyne. 

Někdo se m ůže ptát: "Jak by mohlo být 'já' tak pom íj ivou 
s ložkou, zakouš íme- I i  jej tak s i lně?" Zkušenost našeho "já" se 
tvoří podle toho, jak často naše ego brání  bezpečnostní, smyslové 
a mocenské návyky. Protože do chvíle, kdy se započal náš růst 
k vyššímu vědomí, určova la tato tři nižší Centra vědomí větš inu  
prožitků. Mysl pos i luje každým okamžikem hranice pom íj ivého 
"já" .  Vlny našeho tady a teď se stále snaží tyto návyky a vzpo
m ínkami udržované h ran ice odplavit. My je však kresl íme do 
návykového písku naší osobnosti stále znovu a obnovujeme je 
tak i v naší zkušenost i .  

Zj istíte, že značná část vašeho "já" zmizí s každým povýše
n ím nějakého návyku na ú roveň přednostního cíle. Přestáváte vní
mat ostatní jako objekty; stále více je pociťujete jako "nás" nebo 
" mně podobné" . Postupně, když byly povýšeny j iž téměř všechny 
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vaše návyky, ostře vymezená zkušenost s j i nými l idmi ,  dokonce 
i když dělaj í něco, co by dříve vyvolalo vaši rozhněvanou reakci. 
Vidíte, že dělaj í jenom to, co vy jste uděla l i  stokrát nebo tisíckrát 
- a ze svého srdce je nevyháníte. 

Když jste pod s i l ným vl ivem návyků, je zkušenost vašeho "já" 
pevná jako kus ledu. Byla-I i změna většiny programů úspěšná, 

"
já" 

ztrácí svou tvrdost a je poddajné a prů hledné jako voda. Pokud 
se někdo pohybuje převážně na ú rovn i přednostních c ílů ,  jeho 
strnulost se rozplyne a vědomí se stává pružným. Potom se může 
vaše vnímání svého "já" podobně jako voda do nekonečna přizpů
sobovat vnějším okolnostem. Stále jej však jemně zakoušíte, a to 
i na úrovních čtvrtého až Šestého centra. Osamělost a odc izení 
původního tvrdého "já" zmizela, jeho stín stále zůstává. Protože 
je však nyn í poddajné, a také protože vy jste nauč i l i  své ego 
neplýtvat energií  na jeho obranu, nemůže vám taková pokl idná 
zkušenost vašeho "já" bránit v radosti ze šťastného života. H ran ice 
osobnosti vytyčené programy přednostních cíl ů  vám umožňují 
každého bezpodmínečně mi lovat - včetně sebe. 

Ti neohrožení z vás, kteří chtěj í vystoupit až na úplný vrchol 
hory vědomí (na Cestě živoucí lásky nazývaný Sedmé centrum vě
domO, musí změnit i programy přednostních cíl ů .  Mohou k tomu 
využít stejných nástroj ů, jako když se chtě l i  zbavit svých návyků. 
Každý by s i  však měl uvědomit, že tak jako je schopnost zvládnout 
Brahmsův houslový koncert dána pouze nemnohým, je i člověk 
pohybuj ící  se na této ú rovn i vědom í dnes řídkým jevem. Radovat 
se ze ž ivota na ú rovních mezi čtvrtým a Šestým centrem se může 
téměř každý z nás, je- I i  j iž dostatečně unaven věčnými výstupy 
a pády a pokud je odhodlán využít Pěti metod a zbavit se svých 
návyků.  

Na úrovn i Sedmého centra vědomí mizí i tekuté h ran ice 
osobnosti . Když se voda vypařuje, stává se průh lednou párou. 
Podobně se na nejvyšší ú rovn i vědomí stává průh lednou párou 
i zkušenost "já", a neovl ivňuje j iž  vnímání, ani  nepotlačuje intui
tivní moudrost, která je přirozenou součástí každého z nás. Když 
zmizí naše vnímání 

"
nás" nebo 

"
někoho", stáváme se "n ikým" -

to nám umožní  s každým splynout. 
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Krok za krokem, tedy z lézáme horu vědomí. Nalezneme 
cestu, která nás láká, a pak umožníme kosmické energ i i ,  v lastní 
každému z nás, aby nás  pozdvih la  do vznešenějších oblastí, kde 
nás čeká napl něn í, vyrovnanost a bezpodmínečná láska. 



1 9  
JAk ROZpOZNAT 
SVÉ NÁvyky 

Protože základem Cesty živoucí lásky k vyššímu vědomí je po
stupné odstranění návyků, je pro vás dů lež ité naučit se je v ne
přetrž itém proudu vědomí automaticky rozeznávat. Rok má 3 1  
536 000 sekund a každá z n ich j e  přílež itostí k dalšímu růstu . Jak 
se vám podaří tento třicet jeden m i l ión příležitostí využít, záleží 
pouze na vás . 

Návyk je možno rozpoznat ve chvíl i ,  kdy si uvědom íte, že 
b iopočítač používá své návykové programy, a vy se zlobíte, boj íte, 
žárl íte, jste podrážděn i, zmateni, unaveni, znuděn i, zklamáni, p ln i  
zášti nebo j i nak vyvedeni z rovnováhy. Jakm i le se  vám začne dařit 
změna programů zřetelnějších návyků, začnete si zřejmě uvědo
movat i návyky méně patrné. Ty vás emocionálně nerozrušuj í, ale 
s jej ich přispěním může být vaše vědomí v pasti po celé minuty, 

hod iny i dny. 
Můžeme si namlouvat, že se něčím h luboce a nepřetržitě 

zabýváme, a místo toho být zbytečně nekl idní a plýtvat tak energií  
a vědomím, které bychom moh l i  využít lépe. S růstem k vyššímu 
vědomí intu itivně na leznete vhodné odpovědi na všechny problé
my - poskytne vám je rozšířené vnímání  vašeho tady a teď a re
lativní svoboda vašeho vědomí, které j iž nen í ovládáno návyky. 
B l íž íte se k vyšším úrovním vědomí a poznáváte, že "myšlení" (hra 
se slovy, myšlenkami a hypotézam i  nakupenými okolo problému) 
obvykle nekončí nalezením nej lepšího řešení. Svobodné, n ičím 
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neomezované vědom í, které vnímá c itl ivé tady a teď, l id i  a s ituace 
ve vašem okolí, vám nej lépe umožní těž it  z moudrosti obsažené 
ve vašem b iopočítač i ;  ta pouze čeká na své využití. Vaším problé
mem je proniknout k i ntu it ivní moudrosti, která je vám vlastn í, ale 
zároveň nepřístupná - překážkou je vědom í  ovládané potřebou 
bezpečí, smyslových požitků a moc i .  

Našemu růstu stoj í v cestě také etapa "obhajoby duše". Když 
se poprvé vydáme na cestu a uvidíme prác i, která nás při změně 
programů očekává, naše ego začne zakoušet ohrožení způsobe
né potřebou změnit j isté celoživotní návyky přidružuj ící nás na 
n ižších ú rovních vědom í. Jakmi le  však ego pochopí pravidla hry, 
naučí se komol it jej ich smysl, a my jsme schopni  racionálně zdů
vodn it, proč se Dvanácti cestám a j i ným nástrojů m  růstu k vyššímu 
vědom í vyhýbáme. 

Představte si, že vás někdo požádá, abyste zopakoval i , co jste 
říka l i ,  a vás to obtěžuje. Vaše ego přijde s myšlenkou, že kdyby 
vám věnovala druhá osoba dostatek pozornosti a uvědomi la  s i  
dů ležitost vašich slov, s l yšela by vás hned napoprvé. Díky tomu 
se  dostáváte na ú roveň moc i .  Ego vám dále napoví, že  je nutné, 
aby se druhá osoba nau č i l a  vás dostatečně respektovat a věnova
la vám pozornost, když m luvíte. Dáváte najevo své podráždění, 
abyste j í  pomoh l i  dosáh nout lepších způsobů chování. Vaše ego 
vám v takové chvíl i  nedovolí  vzpomenout s i ,  že váš nekl id j istě 
označuje nějaký návyk (v tomto případě mocenský) a že mezi sebe 
a druhého člověka vnášíte pocity dual ity a odcizení. Každý z nás 
někdy požádá, aby l idé zopakoval i , co řek l i .  Naše osoba tedy dělá 
pouze to, co my všichn i .  Kdybychom reagova l i  z h lediska Centra 
lásky, necíti l i  bychom podrážděn í - jednoduše bychom sdělení 
zopakova l i .  

Vaše ego možná zj i stí, že může dá le  pracovat jako obvykle 
a obhajovat Centrum moci ,  podaří- I i  se mu zkres l it některé z Cest. 
Právě ve chvíl i ,  kdy váš odměřený tón vytváří pocity odcizení, 
protože přistupujete k j i né osobě jako k někomu, kdo se od vás 
l i š í, vám ego říká, že mu prokazujete s lužbu a poskytujete mu 
příležitost využít Tretí cesty: "Vítám každou příležitost (jakkol i v  
bolestivou), kterou m i  m in utu po  minutě poskytuje má zkušenost, 



1(dy si uvědomíte, 
že vám cfiybí pouze bezprostřední poznání, 

že máte vše? 
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a umožňuje m i  tak poznat návyky, jej ichž programy musím z m ě
n i t, pokud se chci osvobodit od svých mechanických emocioná l 
n ích struktur." 

Vaše ego je dokonce schopno dovolávat se Dvanácté ces
ty, aby mohlo vytvářen í  pocitu dual ity ospraved ln it  názorem, že 
j ste probouzející se bytostí a svého přítele mus íte učit vědoměj i 
naslouchat moudrým myšlenkám. Na to je samozřejmě nutno 
poh l ížet jako na zkreslení významu této Cesty. Ta po vás j i stě 
nechce, abyste ku prospěchu j iných l idí  sehráva l i  rol i Boha!  Říká 
vám pouze: "Vnímám každého, včetně sebe, jeho probouzející se 
bytost, která je zde, aby up latn i la  své přirozené právo na dosažení  
vyšších ú rovn í vědomí bezpodmínečné lásky a jednoty." Probou
zející se bytosti sloužíte, když děláte to, oč vás ž ádá. jestl iže chce, 
abyste něco zopakova l i ,  uděláte to. j i nými s lovy, přistupujete k n í  
j ako k bytosti, která m á  pomoci vám uvědomit  s i  své návyky 
a osvobodit se od nich. Nejste guru s právem ovládat a učit druhé, 
a nenecháte se do takové pozice dotlačit an i  svým egem. 

je- I i  vaše vědom í ovládáno třemi n ižšími ú rovněmi, bude 
pro ostatní nej lepší školou každý přirozený projev vaší osobnost i .  
Především s i  musíte uvědomit, že  každý pokus sehrávat rol i  Boha 
a vědomě učit  druhé prostřednictvím záměrných prožitků dual ity 
může zpomal it váš v lastní růst. 

S pokračuj ícím růstem k vyššímu vědomí i ntuitivně vycít íte, 
kdy je někdo přístupný vaší radě. Vyčkáte, dokud s i  takové s ituace 
nebudete jasně vědomi nebo dokud nebudete požádán i .  I tehdy 
však budete hovořit pouze o tom, na co jsou l idé j iž připraven i  
a čemu mohou porozumět, an i ž  by ztrati l i  pocit jednoty. Začnou- I i  
projevovat neklid nebo stálé podráždění, poznáte, že se nepoh y
bujete na ú rovn i  vyššího vědomí, které nabíz í  pouze to, na  co 
je  druhá osoba připravena. Pokud je však požadavek "připrave
nosti" vyslyšen, přijímá druhá osoba vaše rady při rozeně, téměř 
s pocitem, že jsou to jej í vlastní  myšlenky. Jej í "připravenost" se 
skutečně podíl í na tvorbě takové zkušenosti stej nou měrou jako 
i nformace, kterou při j ímá.  

Mějte stále na paměti, že Dvanáct cest vám postupně přinese 
k l id  a lásku, bez oh ledu na to, co l idé ve vašem okolí  dělaj í nebo 
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říkaj í! Jestl iže byste si přá l i  něco změnit, využijete svého poznatku, 
že l áska a rozšířené vědomí jsou vždy dostatečné a poskytnou vám 
co největší radost ze ž ivota. Vaše námaha, postrkování  a ovládání 
ostatních l idí  může vést pouze k povrchním změnám jej ich pocitů 
a č inů .  Musíte však jasně vidět, že i takové změny budete muset 
zaplatit vysokou cenu svým odloučením a odcizením .  Nátlakem 
lze dosáhnout pouze přechodných úprav jednán í. Protože láska 
vyžaduje bezpodmínečné přijetí druhého člověka, dáváte j i m  na
jevo, že skutečně nemi l ujete - stanov i l i  jste s i  podmínky, které je 
nutno nejdříve spln it. 

M i lujete-I i  někoho pouze za předpokladu, že je schopen 
jednat v sou ladu s vaším programovým vybavením, přistupujete 
k němu jako k objektu manipu lace. Když jste vyrůsta l i ,  zakou
šel i jste pravděpodobně často podobné dobře m íněné jednání 
ze strany svých rodičů.  Nyní se vaše egem podporované progra
mové vybavení  návykově brání panovačným "vpádům" z oko l í. 
S růstem k vyššímu vědomí však samozřejmě měn íte programy 
i těchto obranných návyků a v jednání člověka, který se vás snaží 
ovládat, v idíte s porozuměním jeho příč iny - u lpívání na ú rovn i 
Třetího centra vědomí. Potom se můžete rozhodnout pouze pro 
rozhovory, které jsou už itečné, a všechny ostatní ponechat bez 
povšimnutí - především však nemusíte být zrcadlem návykových 
problémů někoho j iného. 

Musíte do h loubky pochopit, že láska a rozšířené vědomí 
vám vždy poskytnou vše, co v životě potřebujete. Máte-I i  rád i 
studenou kávu, můžete projevovat netrpěl ivost, a "pomoci" tak 
svému příte l i, aby nezapomněl na trochu studené vody, která vám 
umožní vypít j i  v okamžiku, kdy j i  dostanete na stů l .  Když zapo
mene, upozorníte ho zřejmě svým podrážděním - v tom případě 
však narušíte svou vyrovnanost a k l id .  Jeho vyrovnanosti a k l idu to 
samozřejmě také neprospěje. Vnesete tak do vašeho vztahu pocity 
dual ity a odc izení, a naopak láska, která jej až dosud naplňova la, 
trochu och ladne. Musíte si říci, že pokud svého přítele m i lujete 
a budete jemně a láskyplně dávat najevo, čemu dáváte přednost, 
on si to dříve nebo pozděj i zapamatuje a připraví vám vaši ká
vu přesně tak, jak ji máte rád i .  Tady a ted' je pro vás mnohem 
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lepší kl idně vstát a na l ít si do kávy trochu vody, než se nechat 
vyprovokovat k jednání plnému odc izuj ících emocí. Říkejte s i, že 
váš zvyk ovládat vám n ikdy nepřinesl vše, co potřebujete k l ásce, 
k l idu a vyrovnanosti, kterou h ledáte v mez i l idských vztazích .  Stá le 
si připomínejte, že to je pouze v moci l ásky a rozšířeného vědomí 
- musí však být h l uboké, opravdové a musí p lynout z vašeh o  n itra. 

N ic, co je ve spoj i tosti s růstem k vyššímu vědom í, vám 
neříká, že se musíte nechat pohltit starostm i j iných l id í. Pouze 
se učíte bezpodm ínečně je m i lovat - bez oh ledu na to, co říkaj í 
nebo dělaj í. Máte právo sami se rozhodnout a říd it  svou locl' 
v proudu ž ivota, kterým směrem chcete. Jenom už nenarážejte 
do lodi ostatních. 

Představte s i ,  že vaše kamarádka Marie přidává ráda do ryb í  
polévky hodně pepře, protože j i  má ráda řádně ostrou.  Vy však 
příl i š  okořeněnou polévku nemáte rád i .  Použijete Sedm é  cesty, 
která vám radí p lně sdílet své pocity, a řeknete Mar i i ,  že vám ostrá 
polévka nechutná .  Marie vám odpoví, že pepř je lépe přidávat 
během vaření - snadněj i se zamíchá do polévky. Jestl iže se po
hybujete na mocenské ú rovn i vědomí, začnete se hádat a budete 
tvrdit, že je úp lně jedno, kdy se pepř do polévky přidá - c hutná to 
stejně. Vaše podráždění se začne odrážet i v chování vaší kama
rádky, a brzy je na  něj akou dobu po lásce, k l idu a vyrovnanost i .  
Pokud Marie při jme váš návrh, kterým chcete ovládnout situaci, 
aby se zavděči l a  vašim návykům, vzdá se pepře, ale zřejm ě  ji také 
znechutíte. Budete mít méně pepře, ale také méně lásky. 

Tecl' si představte, že tentýž problém budete řešit s vědomím, 
že l áska a rozšířené vědomí jsou vždy dostatečné. j iž  dř íve jste 
asi dal i  najevo, že vám pepř v polévce nechutná. Pokud však 
Marie přinese polévku opět ostrou, láska a rozšířené vědomí vám 
pravděpodobně napoví, že je při rozenější  ochutnat jed n u  lžičku 
a potom se soustředit na salát, na všechny u stolu,  na coko l iv oko
lo vás - a těšit se z toho. Útes je třeba obeplout lehce a s l áskou .  

Nerozšiřujte kolem sebe vibrace oznamujíc í, že  dnes vám 
polévka nechutná;  to by  byl jen další způsob jak dát najevo po
dráždění. Smiřte se se skutečností, že polévku dnes j íst nebudete, 
dále se tím nezabývejte a radujte se z toho, z čeho se právě 
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radovat můžete. Nedávejte srdceryvně najevo n ic, kvů l i  čemu 
by se Marie moh la cítit nepříjemně, protože vy jste se obětoval i  
a nej íte polévku. Nechte se pouze unášet proudem, jako b y  se 
polévka nepodávala.  

jste-I i  schopn i  Mari i  m i lovat, i když se neříd i la  vaším po
žadavkem, je velmi  pravděpodobné, že vám láska a rozšířené 
vědomí příště poskytnou možnost těšit se z polévky, která není 
ostrá. Vaše přítelkyně je totiž vědomá bytost a vš imne s i ,  že 
tentokrát nej íte. Neujde j í  ani ,  že jste se s tím zcela vyrovna l i ,  
a zřejmě j i  to  také nevyjede z rovnováhy. Přijme to pouze jako 
"to, co je". Bude ráda, že si stále nestěžujete a nevyčítáte jí příl i š  
mnoho pepře v polévce. Možná začne mít pocit, ž e  ačkol iv jej 
ráda přidává j iž během vaření, dá přednost vaší radosti z po
lévky. A tak se může stát, že příště Marie pepř nepřidá. jste-I i 
schopni  udržet své vědomí mimo Centrum moci, pomůžete v tom 
i své přítelkyn i .  Nedovolíte, aby aktivity ega, které stále vzájemně 
odrážíte, jednoduchou záležitost zkompl ikovaly. A když Marie 
polévku opepří i příště? jednoduše to přijmete jako součást vašeho 
tady a teď. Nemusíte j íst polévku, když j i  uvaří. Není to an i  příl išná 
oběť. Nemůžete se těšit z polévky, radujete se však z vyrovnanosti 
a l ásky - a ta je mnohem výž ivnější, než jakáko l iv polévka mohla 
kdy být. Kl id, lásku a vyrovnanost pomáháte zakoušet také své 
přítelkyni,  a to je největší dar, jaký jí můžete dát. Pokud jste na 
polévku navykl í a musíte j i  mít, vždy si j i  můžete koupit .  Zjistíte, 
že l áska a rozšířené vědomí vám stále ukazuj í, jak se problémů 
nej lépe chopit a láskyplně je vyřešit. 

Vždy si pamatujte, že člověk vyššího vědomí je nejpřizpůso
bivější - vol ně plyne každou ž ivotní situací a nenechává se tak 
pod rážd it svými návyky. Člověk vyššího vědomí vytváří k l idný svět 
a žije v něm. K tomu není nutno být nabl ízku l idem, kteří na svém 
růstu vědomě pracují. Bitvy mezi egy se musej í zúčastnit alespoň 
dva . Kl id a lásku vyššího vědomí je však schopen vytvořit i jeden 
člověk! N ikdo j iný nemusí znát Cestu ž ivoucí lásky a nemusí se 
pokoušet změnit programy svých odcizujících návyků . Může být 
nepřizpůsobivý, ovládaný svým egem, nepřátelský, může směřo
vat k z ískání moci .  jestl iže se vy pohybujete na ú rovn i Centra 
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lásky nebo na kterékol iv vyšší ú rovní,  vaše l áska a uvědomované 
vnímání vám umož n í  volně plynout každou s ituací. 

Jakm i le si uvědomíme, že existuje možnost žít stále v k l idném 
a láskyplném světě (bez oh ledu na cokol iv, co l idé říkají nebo 
dělaj í), objevíme, že j i sté situace našeho ž ivota nás často setřesou 
zpět na ú roveň Centra moc i .  Mocenské návyky se mohou projevit 
třeba tehdy, když v íme, že máme pravdu a druhá osoba stá le  
tvrdohlavě odm ítá naše rady. Musíme s i  připomenout, že pokud 
se necháme popudit, celá s ituace se pouze zkompl i kuje. Často se 
zlobíme, když nás n ě kdo obtěžuje. Jsme podrážděni,  neřídí- I i  se 
l idé dohodnutými pravidly nebo jedná- I i  někdo bezh lavě. Doká
žeme sami sebe znechutit, snažíme-I i  se něco náruživě vysvětl it, 
a n ikdo nás nepos louchá.  Když zj istíme, že je někdo podvodn ík 
nebo nás nějakým j i ným způsobem zklamal, máme na něj dopa l .  

Dokáže nás popu d it, vykládá-I i nám někdo něco, c o  j iž  v íme.  
Nebo meditujeme, a pokud někdo nevycítí naši potřebu kl idu, 

zlobíme se. Máme n aspěch, a někdo neodhadne naši ná ladu.  
Jsme za něco zodpovědn i  a někdo si včas neuvědomí, že tady 
rozhodujeme my. 

Někdy se necháme vyprovokovat, když vidíme, že je někdo 
netrpěl ivý a stále nás pobízí ke spěchu. Nebo nás stále přerušuje.  
Neoplácí- I i nám někdo naše přátelství, přepadají nás paranoid n í  
nálady. Někteří l idé n a  nás během ž ivota p l n i  hněvu a nepřátelství 
zaútočí. Nebude-Ii se naše vědomí pohybovat zcela na čtvrté 
ú rovn i bezpodmínečné l ásky, propadneme se zpět na ú roveň Cen
tra moci a v naší reakc i  se bude odrážet náš nekl id .  

Musíte s i  říkat, ž e  jste se s těmito situacemi snaž i l i  celý ž ivot 
vyrovnat prostředn ictvím snahy ovládat, energického uplatňován í  
svého postaven í, emocioná lního napětí, kšeftování, darů a j i ných 
způsobů man i pu lace. Tyto mocenské metody vám však neumož
n i ly ž ít p lným a krásným ž ivotem. Teď přišel čas všechno změnit 
a nechat s i  v s ituacích,  kdy jednání l idí neodpovídá program ů m  
vloženým d o  vašeho b iopočítače, poradit od své lásky a rozšÍře
ného vědomí. 

Musíte si stále př i pomínat, že v žádné z předchozích s ituací 
nelze n ikdy ospraved ln i t  váš hněv, podráždění, odpor, strach, 
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úzkost nebo žárl ivost. Uvědomte s i ,  že tyto s ituace jsou pouze 
součástí vaší přítomnosti . Jde o to emocionálně přijmout nepři
jatelné. Snažíte se un i knout z pasti svých návyků - všechny tyto 
zkušenosti můžete tedy využít ke svému růstu . Pokud se zapletete 
do dual istického jednání spjatého s mocenskou úrovní, pouze 
vědomě sledujete hru v jej í skutečné podobě, a rozhodnete se, 
že v ní příště J iž účinkovat nebudete. Pokud klopýtnete, vstaňte 
a jděte dál . Nevytvořte SI  návyk na j i stou ch ůzi . Využijte každého 
pádu na ú roveň Centra moci jako daru nabídnutého životem, který 
vám má pomoci stát se více vědomým a přij ímajícím. 

Energ i i  vkládanou do svého růstu k vyššímu vědomí můžete 
zvýšit, jestl iže si dokonale uvědomíte, jak vysokou cenu platíte 
za své návyky ztrátou štěstí, kl idu, lásky, vyrovnanosti, moudros
ti a smysluplné aktivity. Kdybyste dokázal i  využít jen polovinu 
energie vkládané do prožívání svých naprogramovaných návyků, 
již brzy byste začal i  žít obklopeni přátelstvím a krásou vyššíh o  
vědomí. 

Ú roveň vědomí, na které se pohybujete, určuje, čeho si v ži
votě všímáte a čeho ne.  Programové vybavení má v l iv  na to, 
zda vidíte jasně č i  zda se díváte skrze filtry svého ega - zda to, 
co vidíte, pohltí vaše vědomí nebo zda se pouze vyjeví ve své 
skutečné podobě. 

Kl id a láska nejsou pouze cílem - jsou také prostředky, jak 
tohoto cíle dosáhnout. Mějte stá le na paměti, že mez i vám i  a krás
ným světem vyššího vědomí stoj í v každém okamžiku ž ivota pou
ze programové vybavení vašeho biopočítače. Štěstí vás očekává 
ve vašem n itru - a s každým změněným programem některého 
z vašich návyků je dostupnější. 



20 
v 

Zivoucí lÁskA A d ĚTi 

Dítě může být n a  vaší cestě k vyšším u vědom í skvělým uč itelem. 
Může vám stále ukazovat, co to znamená žít ve svém tady a teď, 
dříve než se proudu vědomí dotkne racionální mys\ . je zcela 

schopno své vědomí spontánně upřít ke každé nové situaci .  Když 
mu odepřete něco, co chce, zapoj í z řejmě ego a bude plakat. 
O m inutu pozděj i však j iž  opět věnuje pozornost svému tady 
a teď, raduje se a směje. Vědom í d ítěte se tedy situací nezmocňuje 
a neničí je svou rac ioná lní  mys l í. 

V dětech se velm i  c itl ivě zrcad l í  vaše ú roveň vědomí. Jsou- I i  
obklopen i kl idnými a m i l uj ícím i  l id m i , vyzařuj í po větš i nu  času 
kl id a srdečnost. Pokud jsou okolo n i c h  l idé uštvan í, lhostejn í  a au
toritat ivn í, odrazí se takové napětí a nekl id velm i  rychle i v jej ich 
chován í. 

Dosažená ú roveň vědomí určuje váš svět. Jestl iže je napl
něn strachem a úzkostí, vtáhnete do něj i ty ve vašem oko l í, 
kteří se pohybuj í na ú rovních n ižšího vědomí. Pohybujete-I i  se 
převážně na ú rovn i Centra moci ,  b u de kterékol iv dítě, s n im iž  
jste neustá le ve styku, zapleteno do vašich chladných, subjekto
objektových man ipulací. Pokud však b udou vaše reakce vyjadřo
vat pozornost a přijetí dítěte jako jed notl ivce, odrazí se to i v jeho 
vědomí. 

Vaše d ítě je formováno vaší mys l í. Pokud je vn ímáte jako 
nešikovné, skutečně se stane neš ikovným.  Díváte-I i  se na ně jako 
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na přítěž, opravdu se pro vás přítěží stane. Věrně zachytí doj my 
a hodnocení, jej ichž prostřednictvím je vnímáte, a ty pak sehraj í 
důležitou rol i v jeho reakcích na vás . 

Lidé, kteří jsou s malým dítětem často ve styku, ovl ivňuj í  
povahu a sílu  jeho budoucích návyků. Ty bude toto dítě, bude- I i  
chtít dosáhnout vyššího vědomí, pozděj i muset povýšit na ú roveň 
přednostn ích cíl ů .  Jestliže jsou d �těti nab l ízku velm i  autoritativní 
l idé, bude se velká část jeho energie vázat na Centrum moci .  Po 
dosažení dospělosti bude považovat moc za k l íč ke štěstí. Toto 
dítě bylo poznamenáno chladnou, subjekto-objektovou manipu
lací: "Sklapn i ,  bud' zticha a dělej přesně to, co ti  říkám ." B ude 
mít pocit, že štěstí přímo souvisí s m írou osobní moci a prestiže, 
kterou je možno využít k ovládání l idí  a situací v ž ivotě. Pro 
dítě, které je naopak obklopeno uvolněnými l idmi vyššího vědomí 
(poh l ížejícím i  na jeho potřeby, jako by to byly jej ich vlastní), 
bude růst snažší. V dospělosti bude jeho životn í styl typický svým 
volným plynutím se situacemi jeho tady a teď. H luboko ve svém 
n itru bude vědět, že láska a rozšířené vědomí mu vždy poskytnou 
vše, co potřebuje ke štěstí. 

Budete- I i  pozorovat vztahy mezi dětm i a dospělými z h le
diska Bezpečnostního centra, Centra smyslových vjemů a Centra 
moci, pocítíte k mechanickému chování, v jehož pasti se ocitlo 
jak dítě, tak dospělí, l ítost. Vědomí dospělého člověka bude mít 
sklony zvel ičovat větš inu dětských č inů do podoby ohrožen í své
ho bezpečí, smyslových pož itků a moc i .  Protože se v d ítěti naše 
vědomí odráží, povede to u něj k rozvoj i s i l ných návykových 
programů na prvn ích třech úrovn ích vědomí. Jeho rozvíjej ící se 
osobnosti se tak do cesty k Centru lásky a Centru hojnosti postaví 
mnoho obtížných psychologických překážek. N ikdo nemůže po
kročit k vyšším centrům, dokud má pocit, že štěstí je zálež itost 
dostatku bezpečí, peněz, sexu, prestiže a moc i !  

V dítěti vytváříme bezpečnostní, smyslové a mocenské ná
vyky tehdy, když se je snažíme ovládat pomocí emocioná lních 
požadavků jako: "Říkal jsem ti  už t isíckrát, že . . .  Co je to s te
bou ? . .  Posloucháš mě? . .  N ikdy jsem neviděl h loupější  . . .  Říkám 
ti naposledy . . .  Udělej to ještě jednou a . . .  " 
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Dr. Ha im G i nott říká:  "Způsob, jakým na děti normálně m lu 
víme, je  dohán í k š ílenství - obviňován í  a zostuzování, kázán í 
a mora l izování, zesměšňování a znevažování, vyhrožování, pod
plácení, hodnocení, škatul kování." Vš imněte si, jak se vy sam i 
cítíte, mluví- I i  na vás l idé takto hrubým a dua l i stickým způsobem . 

Svá odc izuj ící s lova plná kriti ky můžeme nahradit jazykem 
první osoby. Místo : "jseš l hář a nedá se t i  věřit," řeknete : "Nel íb í  
se  m i, že se  nemohu spolehnout na to, co  řekneš - potom spo lu  
můžeme jen stěží něco dělat." Hovoříte pouze o svých pocitech 
právě tady a teď. Nevytahujete znovu staré a nehrozíte budoucím i 
tresty. Vyhnete se tak znevažuj ícím pseudoanalýzám povahy dítěte 
založeným na návykových požadavcích vašeho ega. 

jak využíváte zkušeností života s dítětem pro svůj růst k vyš
š ímu vědomí? Dítě vám může pomoci uvědomit  s i ,  co to vlastně 
je "nevybavená" mys l .  Po narození se nesnaží s ituace rac ionálně 
promýšlet. Žije zcela právě tady a teď. V malém dítěti můžete 
rozeznat některé (ale j istě ne všechny) v lastnosti vyššího vědomí. 
je obvykle velmi  vnímavé a postřeh ne skutečné poci ty a vibra
ce l idí  okolo. Nervový systém dětí je naprogramován pro pláč 
a j iné emocionální chování, které je schopno ovládnout vědomí 
dospělých v doslechu, a oni si uvědomuj í jeho potřeby. jakožto 
souputníci na cestě k vyššímu vědomí bycho m  své role dospělých 
měl i vidět v lásce a s lužbě každému dítěti .  To mu pomůže rych l e  
přeorientovat své emocioná lní  jednání a říd it  se programem, který 
dovo l í  vyhovět jeho potřebám s láskou a rozšířeným vědomím. 

Stvoření ráje na zemi, ve kterém bychom ž i l i  bez válek, ne
dorozumění a dual ity každého druhu, vyžad uje, abychom své děti 
přesta l i  vychovávat k tvorbě bezpečnostních,  smyslových a mo
cenských návyků. Vi n it  z problémů vlády, školy a bezcitné ekono
mické instituce je jednoduché, je to však pouze výmluva. Všechny 
tyto i nstituce jsme my. jej ich nemi losrdné, subjekto-objektové jed
nání je tvořeno a udržováno naš imi  návyky. I vyhraněnost našeho 
návykového odporu může posíl it právě to, co bychom s i  přá l i  
změn it. 

jed i ným účinným způsobem, jak trval e  změnit svět, ve kte
rém ž ijeme, je změna ú rovně vědomí. A jednou z nej lepších cest 



136 Základní kniha vyššího vědomí 

nápravy návykových programů vložených do našeho biopočítače 
je kontakt s dětm i .  Můžeme je ochránit před utrpením, které by 
je čekalo, pokud by rozvinuly tvrdě naprogramované mocenské 
návyky a požadavky. Neustálé připomínání, jak skutečně vypadá 
ž ivot prož(vaný tady a teď, a radost z vědomí nezneklidňovaného 
rac ionální  mys l í, může být nepřetržitě stavem, ve kterém vidíme 
své vlastní návyky. 

Život vám bude stále poskytovat přílež itost, kdy můžete dítěti 
( i sobě) ukázat, zda se pohybujete na úrovn i moci či lásky. Každá 
roz l itá sklenice mléka vám umožní odha l it mu svět, ve kterém 
ž ije vaše Vědomé vnímán í. Ukáže vám, kudy byste se měl i  ubírat 
k vyššímu vědomí. Zj istíte, že příč inou každé zlosti, strachu či žár
l ivosti je zanedbání jedné nebo více Cest. Protože působí v každé 
ž ivotní situac i, je obzvlášť důlež ité používat je ve styku s dětmi .  
U kazujete j im  vzory programů, které budou moci zopakovat, aby 
byly ve svém životě úspěšné. 

Jsou-I i  děti obklopeny l idmi, kteří otevřeně komun ikuj í z h le
d iska čtvrtého nebo vyššího centra vědomí, dovedou využít všeho, 
s čím se musej í v životě potýkat. Sedmá cesta říká: " Upřímně se 
otevírám všem l idem s vů l í  sdílet své nejskrytější  pocity, proto
že jakákol iv neupřímnost mě udržuje v i l uzi od loučení." To je 
v případě dětí vel mi dů ležité - jsou totiž schopny velm i  přesně 
vcítit se do vašich pocitů .  Říkáte-I i  něco j iného, než cítíte, učíte je 
neupřímnosti .  Ačkol iv j im jej ich racioná lní  mysl zřej mě nedovolí  
hrát tyto hry stejně obratně jako vám, jej ich relativní nezávislost na 
racioná lním myšlení je činí vnímavějším i  k poc itům, i když jsou 
chytře zamaskovány slovy. Děti intu itivně vycítí vaši neupřímnost 
a nedůvěřuj í vám . Přesto odráží vaše chování a učí se ovládat 
slovy vás. Když je kritizujete a hodnotíte, nastaví vám zrcadlo 
kritikou a hodnocením vás. Vyhrožujete-I i  j im nebo je podplácíte, 
budou vyhrožovat a podplácet vás. A mohou v tom být úspěšnější  
než vy! 

Pamatujte si, že vše, co vás ve styku s dítětem vyvádí z rovno
váhy, představuje vaše návyky - n iko l iv jeho. Když vás budou vaše 
návykové programy rozrušovat, budete reagovat způsobem, který 
napomáhá i jej ich uložení do biopočítače dítěte. Zareagujete-I i  
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však na každou okamžitou situaci s l áskou a vědomě, budete 
schopn i udělat přesně to, co je potřeba. Velm i  užitečná je Devátá 
cesta : "jednám bez zábran, jestl iže se mi daří m i lovat, vcítit se 
a být soustředěný, a le podle možnosti se snažím vyhnout jed
nání  v s ituacích, kdy jsem emocionálně rozrušený a nedosahuj i  
moudrosti plynoucí z lásky a rozšířeného vědomí." 

I když zj istíte, že ve styku s dětmi j sou užitečné všechny 
Cesty, Dvanáctá cesta by měla být rozhodně tou nejdů lež itějš í: 
"Vnímám každého, včetně sebe, jako probouzej ící se bytost, která 
je zde, aby uplatn i l a  své při rozené právo na dosažen í  vyšších 
úrovní vědomí, bezpodm ínečné lásky a jednoty." Jak přistupujete 
k probouzej ící se bytosti ?  Kritizujete j i ,  znevažujete, hodnotíte, 
uplácíte, zlobíte se na n i ,  snažíte se j i  ovládat? Nebo j i  pouze 
m i l ujete a sloužíte j í? Když vás o něco žádá, pokud je to možné, 
uděláte to. jestl iže to možné nen í, víte, že to pochopí. Děti velm i  
dobře i ntu itivně rozumí. Nebylo-I i dosud jej ich vědomí poskvrně
no mocenskou hrou, při j ímaj í  okolnosti svého tady a teď vel m i  
real isticky. 

Formule VŠECH NY C ESTY NAŠí živoucí LÁSKY (viz čtvrtá 
metoda, 1 3 . kapitola) vám může ve styku s dětmi pomoci osvo
bodit  své vědomí od bezpečnostn ích, smyslových a mocenských 
návyků . Zřejmě byste j i  začal i  ve svém vědomí rádi uplatňovat 
a vytrval i  u ní mnoho hod in .  Umožn íte tak slovům ,  zvukům, zra
kovým podnětům i hmatovým vjemům ustoupit do pozadí. Pokud 
formu le VŠECHNY CESTY NAŠí živoucí LÁSKY stále zněj í ve 
vaší mysl i, stávaj í se vaše vibrace kl idnějš ím i  a láskyplnějš ím i .  
Vjemy, které potom složitý biopočítač ukládá d o  vašeho Vědomé
ho vn ímání, vám umožní  soustřed it se na kl idnou h lubinu svého 
n itra a na děti okolo vás. A protože v sobě děti vše tak dokonale 
zobrazuj í, vše, co uděláte pro zvýšen í ú rovně svého vědomí, se 
odrazí ve zvýšené ú rovn i vědomí dětí okolo vás. 

Pokud jste se dosud neosvobodi l i  ze tří n ižších ú rovní vě
domí, návykové emocionál n í  programy vás čas od času naplní  
strachem, zlostí nebo odporem. Stane- I i  se to, využ ijete těchto 
pocitů jako skvělé příležitosti ke změně svých programů prostřed
n ictvím Metody soustřeďování  vědomí. je to Pátá metoda růstu 
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Cesty živoucí lásky k vyššímu vědomí. jest l iže neustále využíváte 
zkušenosti svého tady a teď, které vám život přináší, mohou kon
takty s dětmi váš růst velmi  urych l it. Argument, že nemůžete růst 
k vyššímu vědomí, protože máte malé děti, o které se musíte starat, 
byste měl i považovat za výmluvu . A děti jsou přece tak zábavné! 
je spíše pravděpodobné, že díky kontaktu s dětmi můžete růst 
rychlej i .  Někdy je nezbytné být přísný - musíte děti naučit žít 
s ostatním i  a vyrovnat s nebezpečím. Matka m ůže dítě trestat 
ze subjekto-objektového h lediska, což je navzájem odcizí. j iná 
matka může dítě "trestat" stejně, a le z ú rovně Čtvrtého centra 
lásky, a to je sblíž í. Ve styku s dětmi není to, co konkrétně 
děláte, tol ik dů ležité, jako Centrum vědomí, na ú rovn i kterého 
se pohybujete. Č lověk na úrovni  čtvrtého centra dává přednost 
otevřenosti a přij ímání, když to však ž ivot vyžaduje, je schopen 
být důrazný a přísný z hlediska lásky. Takoví rod iče se v každé 
situaci zachovaj í, jak je třeba, přij ímají a m i lují sebe i dítě a vidí 
to vše jako projev kompl ikovanosti světa. 

Mějte vždy na paměti, že prožitek kl idu, lásky a vyrovnanosti 
vzn iká č inností vašeho biopočítače. Svět, který vnímáte, je zkres
len automatickým programovým vybavením působícím pod ú rov
ní vědomí, který třídí vše, co do vašeho vědomí vstupuje. S růstem 
k vyššímu vědom í budou vjemy vašeho tady a teď vstupovat do 
vědomí, aniž by uvedly do chodu emoce, které by přived ly racio
nální mys l do bezpečnostního, smyslového a mocenského varu. 
je- I i  celkový obraz vašeho tady a teď představován v rámci lásky 
a otevřenosti, ž ijete v pokl idné h lubině svého srdce. Hra se bude 
odehrávat m imo vás. A jako ze hry se budete radovat i ze všech 
"oškl ivých" a "krásných" věcí, které každý den probíhají na jevišti 
před vašima očima. Ztotožn íte-I i  se se Zákonem vyššího vědomí -
m i luj bezpodmínečně každého - včetně sebe - dosáh nete v životě 
radostného vytržení. 



2 1  
JAk lÉpE vyC� UTNAT SEX 

Sex, jako každou j i nou h ru ve svém ž ivotě, můžete zakoušet na  
jakékol iv úrovni  vědomí. Mi lovat se  můžete na úrovni  bezpečí 
(když unavená manželka svol í, aby neohrozi l a  své manželství), 
smyslových pož itků (noc s p layboyem) nebo moci (když se pro 
vás nepřístupný partner stává výzvou). Sex prožíváte na ú rov
ni lásky, pokud jej využijete k ještě volnějš ímu plynutí p lném 
lásky a přij ímán í nebo hojnosti, jestl iže s i  jeho prostřednictvím 
znovu a h louběj i uvědomíte, že vám život nabízí vše, co po
třebujete. Na šesté úrovn i vědomí  pozorujete drama splynu
tí těl z t iŠ inY v hloubi vlastního srdce. Na úrovn i sedmé se 
č lověk sexuálním prožitkem stává. Sex j iž nevn ímá jako něco, 
co se mu děje - m ísto toho je s každým a se vším ztotož
něn. Na této úrovni sex nezakouš íte jako událost; vy jste tou 
událostí. 

Pokud jste na své cestě k vyššímu vědom í dosud příl i š  ne
pokroči l í, zakoušíte sex zřej mě nejčastěj i na druhé ú rovn i vědo
m í. Společně se svým partnerem se ho účastníte pro vzájemné 
potěšen í. Vaše vědomí se zaměstnává smyslovými požitky, které 
zakouš íte během m i lování a zvláště ve chvíl ích, kdy dosahujete 
orgasmu. Podobně se i vědomí partnera zaměřuje na příjemné 
smyslové požitky. Navzdory součinnosti a souh lasu využívá každý 
z vás toho druhého jako objektu k uspokojení své sexuá ln í  touhy. 
Dále tedy setrváváte v subjekto-objektovém odcizení, které vám 
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brání v dosažen í skutečných prožitků zakoušených na vyšších 
ú rovních vědom í. 

Na druhé ú rovn i vědom í jste stále v mnoha směrech zrani
telní. Můžete srovnávat zkušenost dnešní noc i s nocí předešlou 
a můžete doj ít k závěru, že dnes to nebylo přesně "ono". Pokud 
je váš partner unaven nebo z nějakého důvodu nejeví zájem, zra
ňuje vás pocit zklamání. Bylo- I i  dnes m i lování výj imečně krásné, 
vědomí se začne ptát, kdy je bude možné zopakovat - a jestl i 
vůbec. 

Takto zaměřené vědomí, které se snaží vše uchopit a zma
nipu lovat, vám brání být plně uspokojeni tady a teď. Stále vás 
veze po horské dráze radosti a zklamání. Náš zvyk předjímat 
budoucnost, m ísto abychom se těši l i  ze života právě tady a teď, 
může každou sexuální  zkušenost velm i  znehodnotit. Muž je scho
pen večeřet se ženou, celý večer s ní hovořit a vel ká část jeho 
vědomí se přitom zabývá myšlenkou, co bude později následovat. 
jeho tělo je s n í, větší část jeho vědomí však ž ije i budoucnos
tí. je- I i  dotyčná žena vnímavá (a nehraje tutéž hru), bude cítit, 
že jej ich kontakt probíhající tady a teď postrádá spontánnost 
a jednotu . 

Představme si ,  že se plány muže uskuteční. Oba jsou teď 
spolu a l íbaj í se. Mužovo vědomí (pokud se nenauči l  prožívat své 
tady a ted) se z této zkušenosti nebude plně těšit. Bude předjímat 
další krok, kdy budou jeho d laně nejspíše laskat jej í  ňadra. Ani 
to však pro něj nebude s největší pravděpodobností "dostatečně" 
uspokojující. Bude myslet na to, jak hezké to bude, až budou jeho 
ruce zkoumat intimnější oblasti, které ho očekávaj í mezi jej ími 
stehny. A ani když se j ich bude konečně dotýkat, neprožije zcela 
své tady a teď. Stále nebude schopen vychutnat a p lně ocen it 
přítomnou zkušenost. jeho vědomí jej předběhne, a on s i  bude 
představovat, co jej čeká, až do ní vnikne jeho penis .  A své 
tady a teď nemusí být schopen prožít ani potom! Bude očeká
vat okamžiky vyvrcholen í. Teprve tehdy, když konečně dosáhne 
orgasmu, splyne i se svým tady a teď. Okamžiky vyvrcholení totiž 
ovládaj í vědomí nato l ik, že j iž pravděpodobně nebude schopen 
přesunout svou pozornost k něčemu j inému. je to jeden z má-
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l a  okamžiků v životě, kdy je schopen své tady a teď skutečn ě  
zakoušet. 

Bude- I i  vaše vědom í ovládáno touhou po výrazných sexuá l 
n ích prožitcích, připravíte se  o m noho krásy, které můžete do
sáhnout, když se ze sexu budete těšit na úrovni čtvrtého centra 
vědomí. Na této úrovn i začínáte vnímat každou sekundu j a ko 
radostný celek sám o sobě. Cokol iv se děje, když se uvo lňuj e  
proud lásky, j e  dostačuj ící. Vaše mysl s e  nezabývá tím, co s e  
stane z a  několik sekund č i  m inut. Nesnaží se j iž n ic uchopit.  
O nic neusi l uje a n ičím nemanipuluje. Nesrovnává. Nesnaží se 
n ic uskutečn it. Pouze volně splyne s vaš im i  pocity a s pocity 
vašeho partnera - s přítomným okamžikem okolní  real ity. 

Chcete-I i  se dozvědět, zda je vaše vědomí sexem ovládáno, 
m ůžete použít nás ledující test. Představte s i ,  že jste j iž  něj a ko u  
dobu se svým partnerem a bl ížíte se k okamžiku m i lování. D á l e  s i  
představte, ž e  právě v tu chvíl i  zaťuká n a  dveře váš nej lepší přítel .  
Má vážný problém a nutně s vámi potřebuje hovořit. jste schopn i 
nechat své vědom í vol ně vplynout do této nové s ituace vašeho 
tady a teď, aniž byste pocíti l i  zklamání nebo aniž byste se snaž i l i  
předchozí prožitek jakkol iv zadržet? jste schopni postavit se tváří 
v tvář této nové situaci bez podrážděn í a z lost i ?  jste schopn i 
usměrnit energi i  uvol něnou m i lováním, abyste pomohl i  své m u  
příte l i ?  Může- I i  vaše vědomí volně plynout od jedné zkušenosti 
vašeho tady a teď ke druhé, p lynete kl idně a harmonicky s tokem 
svého ž ivota. 

Č lověk u lpívaj ící na druhé ú rovn i vědomí znervózní v takové 
chvíl i sebe, svého partnera i přítele. I když již se svým přítelem ho
vořil a zaříd i l  vše potřebné, jeho vědomí bude stále poznamenáno 
odporem k tomu, co pociťuje jako obtěžování. Když se pak vrátí 
ke svému m i lenci, bude se zabývat právě uplynu lou m inu lostí. 
M ísto aby se radoval ze svého tady a teď nyní, když je nerušené 
m i lování možné, jeho posedlost minu lostí se může postavit do 
cesty tomu, co chtěl nejvíce udělatI 

Člověk u lpívající na druhé úrovn i vědom í nemůže n ikdy p lně  
žít ve  svém tady a teď. Žena přivyklá této ú rovn i  bude zřejmě n a  
každého, s kým se setká, poh l ížet jako n a  možného sexuá l n ího 



142 Základní kniha vyššího vědomí 

partnera. Na každého pěkného muže ve svém životě bude reago
vat podle toho, zda odpovídá jej í představě o vzrušuj íc ím m i lenc i .  
Nereaguje tedy na celou osobnost, která stoj í před n í  - obrací 
se pouze k jej í malé část i .  Sama sobě brání vidět celou š i rokou 
škálu možností, které jí život nabízí. Tím, že si vytváří zkreslený 
obraz l idí  ve svém okolí, porušuje zásadu Dvanácté cesty. Je to 
pravý protiklad otevřenosti, jež do života vnáší zázračný pocit 
"dostatečnosti" . 

Člověk, jehož vědomí je ovládáno sexem, mUže pociťovat 
potřebu nakupovat automobi ly, domy, oděvy, lodě a vůbec větš inu 
věcí veden představou, že přispějí k jeho budoucím sexuá ln ím 
zkušenostem. Takové věci mohou být příl i š  nákladné, nepohodlné 
či j inak nevýhodné. Jsou- I i  příl i š  drahé, jej ich maj itel se zadluží 
nebo bude nucen zaměřit více svého vědomí k vydělávání peněz. 
To ho připraví o čas a energi i ,  které mohl věnovat sexu.  Stejné 
jsou i všechny ostatní návyky. Vždy nás nutí do nesmyslné honby 
za falešnými představami o štěstí, jej ichž jsou zároveň h lavním i  
nepřáte l i .  

Co dělat, když zj istíme, že velká část našeho vědomí je 
v pasti a pohybuje se na druhé ú rovn i ?  Ke změně programu 
tohoto návyku nám může být užitečná Třetí metoda růstu k vě
domí, popsaná ve třinácté kapitole. Návyky spojené se sexem 
postupně vymizí, začneme-I i  si být vědomi  nevýhod a utrpení, 
které způsobuj í. Stá le h l ubší porozumění odhaluje cenu, kterou 
musíme nezbytně zaplatit: odcizení l idem, které bychom chtěl i 
m i lovat, díky nevhodné subjekto-objektové manipulaci, zklamání, 
podráždění a zlostí uváděné do chodu sexuálním návykem, útok 
na peněženku, úzkost zakoušená jako důsledek představy, že je 
vždy nutno dosáhnout orgasmu atd. 

Návyk na sex může být tak s i lný, že by zřej mě pomohlo 
přerušit na nějakou dobu své obvyklé sexuální h ry, a umožnit tak 
j iným strukturám, aby vystoupi ly na povrch.  Dojdete- I i  například 
k pevnému rozhodnutí, že se nebudete mi lovat nejb l ižší tři mě
síce, pomůžete tím pravděpodobně svému vědomí osvobodit  se 
od myšlenek a návyků se sexem spojených. Budete se moci na 
svého partnera soustřed it bez postranních myšlenek a erotického 



ZneKfidňovat se tím, 
co nemáte, 

znamená promrhat to, 
co máte. 
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podtextu. Zřejmě spolu začnete podnikat více věcí. Možná za
čnete tohoto člověka vn ímat více jako l idskou bytost. Zbavíte se 
zužujícího pohledu, který se dostaví, soustředuje-l i se vaše vědomí 
pouze na sexuální  styk. 

Když jste se dočasně vzdal i  sexuáln ího života, m ůžete své 
vědomí zaměřit j inam a plně radovat z každé přítomné zku
šenosti. Příkladem je vzájemná masáž. Protože se vaše vědomí 
nezabývá n ičím, co by mělo pozděj i následovat, můžete být oba 
zcela uvolněni a důkladně zakoušet masáž odehrávaj ící se tady 
a ted. Měn íte vědomě svůj program a přestáváte být navykl í  na 
prožitek orgasmu. Začínáte si uvědomovat, že desetisekundový 
orgasmus ovládá příl iš vel kou část vašeho Vědomého vn ímá
n í. Brání  vám zakoušet své tady a ted, soustřed it se na celou 
skutečnost, která je vám v každé chvíl i dostupná, a utápí vaše 
drahocenné vědom í po d louhé hodiny v prázdnotě. Začínáte 
vidět, že prožitek orgasmu se nevyrovná mnoha hod inám, po 
které vám brání vcítit se do rozman itých vjemů čehokol iv okolo 
vás. 

Růst k vyššímu vědomí  je obdivuhodný - vzdáte-I i  se něčeho, 
z ískáte to zase zpět. Naučíte se orgasmus odmítat. Pouze byste 
nahrad i l i  jeden návyk j iným. Emocionáln í  odmítán í  je také návyk, 
a přináší neštěstí. Vy se pouze učíte, jak učin it  orgasmus součástí 
radostné přítomnost i .  Jste- I i  schopni  nechat sex proudit do vašeho 
ž ivota jako součást spontánního vývoje s ituací, které vám tento 
život nabízí, dočkáte se pravděpodobně ještě výraznějších prožit
ků. Ty však budou postrádat předchozí nevýhody a nebudou vaše 
vědomí ovládat po jej ich dosažení. Potom se můžete radovat ze 
sexu (nebo z čehokol iv j iného) a nemusíte za to platit omezeným 
vnímáním nebo zklamán ím.  

Předpokládejme, že jste se sexu vzdal i  na dobu potřebnou 
ke změně programů vašeho vědom í, a nepohybujete se tedy j iž  
na druhé úrovn i .  Vaše kontakty se svým sexuá lním partnerem jsou 
nyní š i rší a jej ich podstatou není sex . Zj i stíte, že se společně radu
jete z jednoduchých věcí, které by byly dříve nudné nebo by byly 
přinej lepším tolerovány jako odrazový můstek. Začínáte h louběj i 
zakoušet vn itřní krásu l idské bytosti, se kterou ž ijete. Vnímáte j i  
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na h l ubších ú rovn ích bytí. Vaše vědomí k n í  j iž  nepřistupuje jako 
k objektu sexuá ln ích požitků . 

Teď se j iž můžete rozhodnout svou sexuá ln í  aktivitu obnovit. 
Po něko l i k  nocí byste ji však měl i omezit na hry c itl ivě vytvářej ící 
pocity důvěrnosti - mazlení a vzájemné zkoumání svých těl ,  které 
nevede až k vyvrcholen í. Důvodem je prožitek dostatečnosti če
hokol iv, co děláte. Objevíte, že pokud jste zcela soustředěni a na
p lněni  láskou, stačí vám pouze s někým být. Jakoukol iv č innost 
m ůžete zakoušet jako "dostatečnou", nesnažíte-I i  se něco usku
tečn it - nebo uskutečn í  zabránit .  Soustřeďte své vědomí na radost 
z přítomného okamžiku mezi vámi a vaším partnerem. Naučte 
se nechat každou chvíl i vyvěrat z chvíle předchozí a nesnažte se 
tento tok n ijak plánovat, usměrňovat či ovládat. 

Vn ímejte svého partnera velmi  citl ivě. Vaše komunikace, ver
bá lní  i neverbá lní, by měla být dostatečně úči nná k tomu, abyste 
poznal i ,  zda se z toku událostí raduje. Všechny podněty j sou 
dostupné - stačí, když j im umožníte vstoupit do svého vědom í. 
Pro vašeho partnera by n i kdy nemělo být nutností odmítat nějaké 
necitl ivé jednání. Potom jste jednotn í. Křehkou krásu vašeho tady 
a teď můžete nalézt pouze tehdy, když vol ně plynete jako jedno 
jediné vědom í. 

Nemusíte o jakoukol iv m i lostnou polohu usi lovat an i  j i  od
mítat - všechny jsou krásné. Nen í důležité, kde vaše tělo je, a co 
dělá - důlež ité je, kde se pohybuje vaše vědomí. Dokud mezi 
vám i  a vaším partnerem panuje uvolněná jednota, můžete se 
z každé sexuá lní  č innosti těšit jako ze součásti hry. Každá chvíle je 
hodnotná sama o sobě a vy j i  nevn ímáte jako předehru k něčemu,  
co bude následovat. 

Chcete- I i  svého sexuálního partnera vnímat na čtvrté ú rovn i  
vědom í, budete si možná přát začít vaši hru vsedě, tváří v tvář, 
s pohledy vzájemně u přenými do očí. To by mělo být dostatečné 
- pouze se dívejte do očí člověka, kterého m i lujete, bez potřeby 
dotýkat se jej nebo dělat cokol iv j i ného. Nesoustřeďujte se na jeho 
oči - mohl i  byste do h ry zapoj it své ego. Místo toho nechte svůj 
pohled spočinout na kořeni nosu, přímo mezi očima. Obvykle 
na leznete světelnou skvrnu v místě, kde nos přechází v čelo. 
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Vyhledejte tuto skvrnu a soustřeďte se na n i .  Stá le budete vidět 
oči, nos, rty - celý obl ičej . Tvář vašeho partnera se bude stále 
proměňovat. Uvidíte ji jako n ikdy předtím - oškl ivou i krásnou. 
Neulpívejte však na žádném z těchto vjemů. Nechte je uplynout 
jako součásti hry ž ivota. Umožněte lásce, přijetí a jednotě vzrůstat, 
zatímco vy pouze sedíte a d íváte se do tváře u konce - dokud 
nepocítíte, že z vaší mys l i  vyprchaly nekl idné představy a vy po 
n ičem netoužíte. Možná si budete přát prohloubit krásu tohoto 
okamžiku a začnete opakovat formul i  VŠECHNY CESTY NAŠí 
živoucí LÁSKY. 

Potom, když láska a jednota vzrůstaj í, mohou další událos
ti následovat spontánně. Zj istíte možná, že jste zauja l i  polohu, 
kdy muž leží na zádech a žena sedí tváří v tvář rozkročmo na 
něm. Stará východní moudrost tantrické jógy nazývá tuto polohu 
mathunovou. Můžete se dívat jeden druhému do očí, vaše ruce 
se mohou dotýkat a laskat velkou část těla partnera. Ženě tato 
po loha umožňuje během styku citl ivě ovládat m íru dráždění, tak
že vzrušení se vzájemně stupňuje. Někdy můžete tuto polohu vy
chutnávat hodinu i více, aniž byste dosáh l i  orgasmu.  Vaše vědomí 
tak přestane očekávat něco, co se má teprve stát. To vám umožní 
radovat se z každého okamžiku přítomné zkušenost i ,  který vám 
život nabízí. 

Na čtvrté ú rovn i vědomí vyh ledáváte sex jako cestu k pro
h loubení lásky a jednoty, když jej vaše vědom í j i ž  návykově ne
vyžaduje, s i l né smyslové požitky zůstávají a vy se z n ich radujete 
plně a nepřetrž itě. Nyní vás j iž  snaha vše zad ržet ani případné 
zklamání neč in í  zran itelnými .  Můžete volně plynout se vším, co 
se děje. Jste zcela schopni vychutnat každý oka mžik sám o sobě. 

Takový růst vám otevírá dveře k sexu zakoušenému na vyšších 
ú rovních vědomí. Na páté ú rovni s i  začínáte h louběj i uvědomo
vat, že ž ivot je neomezeně štědrý a přináší vám vše, co potřebujete 
ke štěstí - dokonce více než zřejmě potřebujete. Vidíte, že vám 
poskytl zážitky na druhé úrovni,  aby vám umožni l  prožít utrpení 
a zklamání, a usnadni l  vám tak růst k úrovn ím vyšším .  Nyní chá
pete, že podráždění, které jste pociťovali ,  když vás někdo odmítl 
(nebo když vše probíhalo j inak, než jak jste si  to plánova l i), vám 
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přinesl život, aby pomoh l vašemu růstu k vyššímu vědom í. Nyn í s i  
uvědomujete, že vám každá sexuální zkušenost pomoh la vytvořit 
zák lady pro váš současný růst k vyššímu vědom í. 

Učíte se tedy využívat sexu (stejně jako jakékol iv j iné činnosti 
ve vašem každodenním životě) k urychlení své cesty k vyššímu 
vědomí. Vidíte, že svět, ve kterém žijete, se tvoří ve vaší mys l i .  
Mys l  vás vede na různá m ísta a umožňuje vám prožívat různé vě
c i ,  a by pomohla vašemu růstu . Sexuální  h ry vnímáte jako součást 
vašeho života a víte, že když jste přístupní, přij ímající a naplněni 
l áskou, prožijete opravdové štěstí.7l 

7l Ken Keyes jr. poskytuje v knize "The Power of Uconditional Love: 21  Gu idelines for 
Beginning, Improving, and Changing Your Most Meaningful Relationships" praktické rady, 
jak nejlépe pěstovat vztahy s jinými lidmi. 



2 2  
JAk SpRÁVN E POUŽíVAT 
svůj biopočíTAČ 

Lidský b iopočítač (mozek) je neuvěřitelně citl ivý nástroj neob
vyklých schopností. Jako každý s lož itý přístroj však nemůže být 
správně používán, nedostalo- I i  se jeho uživate l i  rad a poučení. 
Můžeme snadno propadnout fa lešné představě, že naše vědomí 
ví, co se skutečně děje uvn itř našeho b iopočítače a ve vnějším 
světě našeho těla a všeho okolo nás. 

Naše vědomí připomíná prezidenta velké obchodní  společ
nosti, který je pouze částečně informován o tom, co se děje 
v mnoha pobočkách a továrnách. Získává předem zpracované, 
abstraktn í i nformace. Obvykle pracuje s abstrakcem i  abstrakcí. 
Nejdůlež itějš í  tedy je, aby si tento abstrakční proces uvědomova l .  
Podobně bychom vy i já, jako uživatelé našich skvělých biopočí
tačů, měl i vědět, že naše vědomí může být každou sekundu na
šeho života informováno možná o pouhé m i l iont ině z cel kového 
množství vstupních údajů .  Každý vlas je spojen s b iopočítačem. 
Všechny vn itřní orgány do něj nepřetrž itě informace odesílaj í 
a také je přij ímaj í  - obvykle na podvědomé úrovn i .  Zraková, 
sl uchová, hmatová, chuťová, č ichová čidla a kinestetické smysly, 
poskytuj ící  informace o našem těle, mu dodávají každou sekundu 
m i l ióny podnětů. Samotné oko je s b iopočítačem spojeno více 
než dvěma m i l ióny nervových vláken. Kdyby nebylo podpůrné
ho organ izačního systému, který tento mohutný proud vstupních 
smyslových údajů automaticky tříd(  potlačuje, abstrahuje a dále 
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rozesílá, byl i  bychom j ím zcela zah lcen i .  Naše vědomí se zabývá 
předem zpracovaným i,  přefi ltrovanými abstrakcemi,  které z ískává 
z různých částí biopočítače. 

Proces abstrakce 

Náš vesmír je tvořen hmotou a energií. Každý hmotný před
mět se skládá z atomů, které se dále rozpadají na jemnější sub
atomové částice, např. elektrony. Ty jsou ve stavu stálého rych
lého, trhavého pohybu. Atomy se shlukuj í a vytvářej í moleku ly, 
které jsou stále příl iš malé na to, aby mohly být zaznamenány 
naš im i  pěti smysly, nepoužijeme- I i  spec iá lních pomůcek, např. 
elektronkového m ikroskopu. Hladký stů l ,  jak jej zakouším pro
středn ictvím prstů, je abstrakcí od stolu na atom ické úrovn i - ten je 
tvořen těkajícími atomy. Pro proces abstrakce je charakteristické, 
že u rčitá hlediska jsou vynechána, kdykol iv k abstrakci dochází. 
Je j i sté, že i nformuj í- I i  nás naše smysly o h ladkosti stolu, bylo 
vynecháno neuvěřitelné množství údajů.  Naše smysly "vyrábějí" 
vjem hladkosti abstrakc í od koloidního, moleku lárn ího, atomové
ho a subatomového děn í, které se skrývá v předmětu, o němž 
jsme i nformován i .  

Naše smysly nám nedovolují vcítit se d o  real ity - vybíraj í 
jenom tu jej í  malou část, která je přenosná prostředn ictvím elek
tromagnetických vln .  K další abstrakci dochází, když jsou tyto 
vlny promítnuty očn í čočkou na sítn ic i  a opět přeměněny na  
elektrochemické impulzy, které se  šíří naším mozkem. Ve chví
l i , kdy jsou obvody b iopočítače aktivovány mohutným proudem 
vstupních elektrických podnětů, dochází opět k abstrakci .  Malá, 
vybraná část vid ite lná na obrazovce našeho vědomí je vysoce 
zpracovanou abstrakcí abstrakce abstrakce atd. 

Smysly a rac ioná lní  mysl se nesoustřeďuj í na svět v jeho sku
tečné podobě. Obraz světa vstupuj ící do našeho vědomí je z vět
š í  části výtvorem l idského biopočítače s jeho ohromnou pamětí 
a zkreslujíc ím i  návykovým i programy. Takto zpracované výtvory, 
které dosahuj í našeho vědomí, odráží omezení a osobní zvlášt
nosti b iopočítače a jeho programového vybavení  stejnou měrou 



1 .  Mozková kůra 
2. Thalasmus 
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9. Mozkový kmen 
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jako vnější energie, jež stály n a  počátku celého procesu.  Role 
vnějšího světa při vzn iku záznamu, který se promítá na obrazovku 
našeho vědomí, je srovnatelná s rol í slepice při výrobě omelety. 
Když si takto uvědomíme, jak mysl man ipu luje, potlačuje, mění 
a zkresluje, začínáme v idět, jak děsivým způsobem naše mozky 
vytvářej í náš svět. 

I když l idský biopočítač pracuje jako i ntegrovaný systém, je 
možné zdůrazn it některé nervové struktury, které jsou pro studenta 
l idského vědomí dů ležité. Jsou to : 

1. Mozková kůra 

Mozková kůra tvoří tenký vnější obal horních a bočních 
částí zbrázděného povrchu mozku, který se skládá z deseti až 
třinácti m i l iard mozkových buněk. Tyto bu ňky a jej ich spojení 
vytvářej í struktury umožňuj ící naší pozoruhodné racioná ln í  mys l i  
uvědomovat si ,  že s i  uvědomuje, užívat s lova a symboly a chápat 
složité systémy myš lenek týkaj ících se matematiky, vědy, umění 
atd . Zvířata vlastní obecně pouze zlomek celkového množství 
mozkových buněk - ty jsou při rozeným právem l idských bytostí. 

Ačko l iv vlastníme takové nevšední vybavení, neznamená to, 
že jsme automaticky odborníky na jeho využití. K č innostem ve 
vyšších stavech vědomí, které představuj í opt imá ln í  práci l idského 
biopočítače, je potřeba speciá lního školení (jako jsou například 
rady obsažené v této kn ize). 

Pokud jste dosud neosvobodi l i  svůj b iopočítač od návyků 
a požadavků ovládaj ících vědomí, mozková kůra se bude nepře
tržitě zabývat situacemi,  ve kterých se vám nedostává toho, co 
chcete. Racionáln í  mysl bude chrl it otázky jako: "Co na mém 
jednání bylo příč inou neúspěchu? Co mohu udělat pro to, aby se 
m i  to příště podaři lo? Staví se mi l idé do cesty? Mají mě skutečně 
rád i ?/I Každé slovo, které do vašeho vědomí vyšle racioná ln í  mysl, 
vás na m i l isekundu odloučí od nejh lubších ú rovn í vnímání  vašeho 
tady a teď. Má- I i  být vůči n im vaše Vědomé vnímání c itl ivé, musí 
se s lad it s jemnějším i  energiemi vnějšího světa a také s těmi,  
které plynou ze slož itých operací probíhajících v biopočítači pod 
ú rovn í vědomí. 
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Můžeme se pohybovat převážně na čtvrté ú rovn i ,  aniž by
chom mysl zcela uti š i l i .  Ale k na lezení sjednocuj ícího stavu mys l i ,  
který je typický pro Kosmické vědomí, je nezbytně dů ležité ovlá
dat vzn ik  myš lenek udržujících i l uzi odloučení. Dokud bude naše 
mozková kůra předkládat a sledovat jednu myšlenku za druhou, 
nebude naše vědomí k jemnějším energiím vnímavé. Racionál
ní mysl se do j i sté míry sama utiší, změníte-I i  programy svých 
návyků.  Dosáhnout vyšších ú rovní vědom í, které vyžaduj í ještě 
k l idnější mysl ,  vám potom pomůže Formule živoucí lásky (viz 
kapitola 1 3 . ) .  

Průběh tišení je možno měřit pomocí elektroencefa lografu, 
který zj i šťuje výskyt vln alfa a beta. Subjekto-objektová aktivita 
prvních tří Center vědomí vytváří obecně vlny beta . Když postou
píme na ú roveň čtvrtého a Pátého centra, začne mozková kůra 
tvořit větší množství vln a lfa. 

2. limbický systém 

Jedním z podpůrných systémů mozku je I imbický sys
tém, který h raje rozhoduj ící rol i při tvorbě pocitů . Jeho důle
ž itou funkcí je porovnávání  vstupních podnětů přicházejících 
z tělesných a smyslových čidel s naprogramovanými příka
zy, které do něj byly uloženy předchozím i  zkušenostmi .  L im
bický systém spolupracuje s mozkovou kůrou - získává od 
ní vjemy a vzpomínky a využívá jejího vybaven í k analýze 
těchto údajů .  H ippocampus (což je část l imbického systému) 
má úlohu při hodnocení vstupních podnětů v rámci m inu lých 
zkušeností. 

Amygdala (da lš í  součást systému) stupňuje emocioná lní  reak
ci, kdykol iv vstupní podnět neodpovídá očekávání. J i nými s lovy, 
kdykol iv se stane něco nového a neočekávaného, amygdala za
čne vytvářet emocionální  reakce - úzkost, strach, z lost atd. Vyš le 
impulzy, které putuj í do oblasti thalamu a způsobí uvolnění hor
monů. Ty zapříč iní  váš nekl id, zvýší h ladinu adrenal inu a cukru 
v krvi, zrych l í  srdeční rytmus a podniknou další kroky, aby vás 
připravi ly na útok nebo útěk. 
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Další část l imbického systému je septá l n í  pásmo, které h raje 
rol i  při t lumení emocioná ln ích reakcí. Je- I i  tento systém v č i n
nost i ,  pomáhá uvol n it emocionální napětí. Každá z pěti Metod 
růstu k vědomí  je navržena tak, aby vám umožn i la  zapoj it právě 
septál n í  pásmo. Jestl iže se vědomě zaměříte na nalezení metody 
nejvhodnější  pro každou jednotl ivou s ituaci, posíl íte jeho č innost. 
Výsledkem je rych lé utišení pocitů nekl idu, uk l idněn í bušíc ího  
srdce a snížen í  množství adrena l inu  uvolňovaného do krve. 

B iologickou funkcí  l imb ického systém u  bylo pomoci naši m  
předkům přežít v nebezpečné džung l i .  Tento systém kontroly emo
cí dělá vše, co je v jeho s i lách (svád í nás příjemnými pocity a n utí 
nás zakoušet strach a hněv), aby nás přiměl říd it se programy, 
které jsme do něj vlož i l i .  Emoce nás ostře a naléhavě nutí dě lat 
to, co jsme si v minu losti (ať už správně nebo nesprávně) spoj i l i  
se štěstím, bezpečím a příjemným životem .  

Bohužel větši na  programů řídících č innost emocí j e  vytvořen a  
podle zastaralých vzorů, které jsme u lož i l i  v dětství, kdy jsme 
s i  ještě dostatečně neuvědomoval i  - a nemohl i  jsme tedy jasně 
zhodnotit - návyky svých rod ičů, učite lů atd. Příkazy n ižš ího 
vědom í, které stále přís luší  našemu biopočítači ,  jsou příč i nam i  
reakcí, jež ve větši ně společenských situací ohrožuj í naše skutečné 
psychosomatické zájmy, bezpečí a opravdové štěstí. 

L imbický systém tedy pracuje pod ú rovní vědom í - pod le 
příkazů naprogramovaných návyků. Naše vědomí obvykle strach, 
žár l ivost, zlost atd . pocítí teprve tehdy, když tyto podpůrné n á
stroje našich návyků j iž byly uvedeny v č innost. Reagujeme na  
slova a osoby, jako by to byl i tygři chystaj ící se  nás pozřít. Dokud 
se nenaučíme svůj b iopočítač správně používat, naše Vědomé 
vnímání  zůstává pouhým divákem a zajatcem bezpečnostn íh o, 
smyslového a mocenského programového vybavení. 

3. Retikulární aktivační systém 

Pro studenty zabývající se vědomím je další velmi  zaj ímavou 
částí našeho biopočítače retikulární aktivačn í  systém (RAS) . N aše 
znalost jeho základních fu nkcí je založena na výzkumech pro-



1(dyž urážíte sebe, 
způsobujete sobě 

i ostatním stejné utrpení, 
jafW kf{yž urážíte jiné. 
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váděných v posledním deseti letí. Z anatomického h lediska je to 
kuželovitý komplex nervů, které se paprskovitě rozbíhaj í z mozko
vého kmene. Nervová vlákna RAS fi ltruj í vstupn í smyslové údaje 
a rozhoduj í, zda se m aj í  stát součástí tenkého pramínku informací, 
jemuž je umožněno vstoupit do našeho drahocenného vědomí. 
RAS je jedním z nejdů ležitějších akčních systémů mozku; funguje 
doslova jako "vrátný" vědomí. 

Č innost RAS bývá trad ičně označována termínem 
"
ego". Je 

to mechan ismus, který využívá emocí jako biče, aby nás donu
ti l ochraňovat své bezpečnostní, smyslové a mocenské návyky 
(a dokonce i návyky méně zjevné) a usměrňovat svou energ i i  
k jej ich  rozvoj i .  RAS v každé chvíl i  rozhoduje, které vstupní  
smyslové údaje - pokud nějaké jsou - budou předány vědomí. 
Může vás uspat nebo probud it. Je- I i  vědom í velm i  zaneprázdněno, 
RAS může vyloučit vstupní podněty, a vy se můžete soustředit. 
Dokonce i když čtete tato s lova, RAS pravděpodobně blokuje 
s luchové vjemy, takže nevnímáte okolní  zvuky a zřejmě potlačuje 
také informace týkaj ící se vašeho těla - to vše, aby vám umožn i l  
věnovat pozornost knize. RAS je n icméně naprogramován přerušit 
vaše soustředění, aby k vám okamžitě pronikla skutečnost, že 
někdo právě vstoup i l  do místnosti a zmín i l  vaše jméno. 

Vzájemné působení RAS a programového vybavení  určuje 
svět, který vn ímáte. Nevidíte jej v jeho skutečné podobě - přece
ňujete jeho malý výřez, který souzní  s vaš im i  obavami, tužbami ,  
požadavky, nadějemi a předpoklady. S růstem k vyššímu vědo
m í  začnou na RAS působit programy lásky a přij ímání - láska 
začne tvořit váš svět. Budete vidět vše (ať už dual istické nebo 
nedual istické povahy) jako projev energie lásky. Bude- I i  váš RAS 
naprogramován tak, aby kladl důraz na Páté centrum vědomí, 
umožn í vám zakoušet svět jako obd ivuhodně spletitý komplex 
energ i í  existuj ících právě tady a teď, které vám poskytuj í vše, co 
potřebujete, abyste se mohl i  stát plně vědomou bytostí. 

RAS vstupní informace neanalyzuje ani  je nevysvětluje. Řídí 
se s i lou elektrochemického impulzu a mírou, do jaké odpovídá 
naprogramovaným vzorům.  Byd l íte-I i  u železniční trati, byl váš 
RAS upraven tak, že nepovažujete dunění vlaku za neobvyklé, 
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a nechá vás spát. Pro člověka, jehož RAS takovou zkušenost 
nemá, budou tytéž zvuky znamenat, že jej RAS probudí a zaplaví 
jeho vědomí rachocen ím vlaku - nemluvě o tom, jak zareaguje 
l imbické pásmo! 

RAS udržuje dvoustrannou výměnu informací s mozkovou 
kůrou. Jakožto vrátný našeho vědomí je pod vl ivem toho, co se 
v něm děje, a zároveň hraje h lavní rol i  při rozhodován í, co do něj 
vstupuje. Pohybujeme-I i  se na n ižších úrovních vědomí, chová se 
RAS jako prez ident země ve válečném stavu. Jeho vědomí zaujme 
nejpravděpodobněj i i nformace, která se týká vojenských záleži
tostí. Pro RAS jsou takovými "vojenskými záležitostm i" bezpečí, 
smyslové vjemy a moc. Když přijde mír, prezident může věnovat 
pozornost všem problémům země. Jeho vědom í j iž  neovládaj í 
válečná komun iké. 

Chceme-I i  náš biopočítač co nejlépe využít, musíme s i  opa
kovaně a rozhodně zadávat příkazy k odstranění starých programů 
a jej ich nahrazení programy přednostn ími, které nejsou návyko
vé. Jakmi le je takové nové programové vybavení Ž ivoucí lásky 
zavedeno do biopočítače, pomůže RAS s naléhavými povely spo
jenými s nižším i  Centry vědom í. Pokročíte- I i  na šestou a sedmou 
úroveň, přestanete se na svět d ívat skrze filtry n ižších úrovní, 
které vaše vnímání zkres lují. Nejste j iž  vyváděni z rovnováhy 
egocentrickým úhlem pohledu. Potom umožní č innost RAS změnit 
tok vaší energie. Přestává být nástrojem uspokojen í nebo utišení 
přejatých požadavků, včetně mravů a zvyků "kmene", ve kterém 
každý z nás ž ije. Stává se prostředkem umožňuj ícím jednání, jež 
zachovává stálý harmonický tok mezi vaší bytostí a okol ím .  Na 
této ú rovn i přenecháváte péči o další běh svého ž ivota celému 
světu. Přestáváte být "jed incem" v běžném slova smyslu, jste 
bytostí, která se dobrovolně zabývá rozvojem vědom í. Taková 
bytost podporuje růst každého ve svém okolí  s i lou otevřenosti, 
schopnosti přij ímat, jednoty. 

Když RAS reaguje na vaše úsi l í  zvýšit ú roveň svých programů, 
postupně rozplétáte složitou síť emocemi podporovaných poža
davků, které jste chybně ztotožn i l i  se svým "já". Sledujete, jak vaše 
tělo a mysl vystupují ve stále se měnícím scénáři myšlenek, pocitů, 
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smyslových vjemů a č inností. Uvědomujete s i ,  že nevlastníte n i c  
i nd ividuá lního, co b y  zůstávalo nedotčeno. Vaše jméno a egem 
podporovaná paměť vám přesta ly poskytovat falešnou představu, 
že jste "jednotl ivcem". Jak se zvyšuje úroveň vašeho vědomí, vy 
j iž neztotožňujete svou podstatu s tělem, pozemským postaven ím,  
programovým vybavením nebo výplody racionální  mys l i .  H luboce 
zakoušíte svou podstatu - čisté Vědomé vnímání, které pouze 
s leduje drama vašeho života, jak se h raje na nesčetných jevištích  
světa. 



2 �  
PROGRAMy ŠTĚSTí 

v v , 

A N ESTESTI 

V této kapitole se budeme zabývat třemi základním i  typy progra
mů pro váš biopočítač a ukážeme si ,  jakým způsobem vytvářej í 
neštěstí, štěstí a b laženost. 

Definice 

Nejdříve potřebujeme tři defin ice: 

1 .  Neštěstí je psychický stav, který je důsledkem více mé
ně stálého zklamání, frustrace a emocionálního napětí zakou
šeného, přináší- I i  nám život opakovaně něco, co nechceme 
přijmout. 

2. Štěstí je psych ický stav, který je důsledkem více méně stá
lých příjemných pocitů. Ty zakoušíme, přináší- I í  nám ž ivot něco, 
o čem si namlouváme, že přijmout chceme. 

3. Blaženost je stav stálého štěstí. 

Tři typy programů 

Na Cestě ž ivoucí lásky uvažujeme v rámci tří typů programů 
pro náš biopočítač. 

1 .  Návykové programy. Tento typ programů je spojen s emo
cioná lním i  reakcemi, které jsou vytvořeny v l imbických čás-
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tech našeho biopočítače. Využíváme- I i  tyto obvody, zakouš í
me různou míru emocionál n ího napětí týkaj ícího se našich tu
žeb a obav. Pokud b iopočítač zpracuje vstupní smyslové úda
je a zj istí, že ohrožuj í uspokojení kteréhokol iv návykového 
programu, naše vědom í ovládnou pocity strachu, zlosti ,  od
poru, žárl ivosti, úzkosti apod. I když z ískáme to, co návyko
vě chceme, snažíme se takový stav zachovat, a to automatic
ky vytváří další návyk! Tak se zaplétáme stá le více do neko
nečné sítě emocemi podporovaných požadavků, jej ichž výsled
kem je stálý pocit ohrožen í, napětí a neštěstí. Štěstí je opakem 
návyků. 

2.  Přednostní programy. Jsme- I i  vybaveni přednostním i  
programy, biopočítač nespojuje uspokojen í nebo neuspokoje
ní s l imbickými částmi tak, aby vzn i ka ly  emocionální  reakce 
strachu,  odporu, žárl ivosti atd. Jestl iže někdo používá návyko
vý program, který vyžaduje v průběhu p ikn iku pěkné počasí, 
bude vyveden z rovnováhy, bude- I i  pršet a jeho "celý den 
bude zkažený". Pokud je však s lu nce požadavkem přednost
n ího programu, zaznamená tento člověk s prvními kapkami  
deště pouze skutečnost, že  jeho přednostn í cíl se  nenap l n i l .  
Sba l í  věci a z p ikn iku se bude dále radovat v úkrytu auta. 
Přednostní programy nenarušují stálý proud kladného přístupu 
k ž ivotu. 

3. Programy blaženost i .  Podaři lo- I i  se někomu un iknout 
všem návykovým programům a po dostatečně d louhou dobu 
se raduje z přednostních programů, které jsou zdrojem poci
tu štěstí, může usi lovat o dosažení programů blaženost i .  Ty 
nám umožňují zakoušet stav stá lého štěstí, které nezávisí na 
proměnných skutečnostech ž ivota. K jeho při rozené povaze 
patří, že vždy něco "získáváme" a něco "ztrácíme". Pokud 
však se vším splyneme, tento rozdíl mizí. Programy blaženos
ti nám umožňuj í zcela se vyman it ze závislosti na jednání l i
d í  nebo na jakýchkol iv vnějších okolnostech (včetně našeho 
těla). 
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Mechanismus neštěstí 

Diagram 1 ukazuje mechanismus neštěstí, který je spojen 
s prvním i  třemi Centry vědomí - bezpečí, smyslových vjemů a mo
c í .  Objasňuje problém h ledání štěstí v situaci, kdy je náš biopočí
tač naprogramován tužbami a obavami,  které jsou podporovány 
emocionálním i  obvody. Devadesát devět procent obyvatel světa 
pracuje s tímto typem programového vybavení, jehož výsledkem 
je různá míra neštěstí. Podívejme se proč. 

Předpokládejme, že nemáte rádi kriti ku. Váš biopočítač je 
naprogramován tak, aby vám při nášel pocity odporu a z losti, 
kdykol iv  vám někdo něco vytýká . Můžeme to nazvat "Návykové 
programy nel ibost i" .  Říkáte si v n ich :  "Nemám v obl ibě kritiku." 
Bez oh ledu na to, co máme nebo nemáme v obl ibě, je proměnl ivá 
životn í  real ita taková, že někdy kritizováni jsme (podmínka P -
podnět přítomen) a někdy nejsme (podmínka N - podnět nepříto
men) .  

Přichází- I i  ž ivot s podmínkou P, kdy jsme kritizován i ,  účin
kem na naše vědom í je krátkodobé zklamání, frustrace nebo utr
pen L Jestl iže se vyskytne podmínka N a my kritizován i  nejsme, 
nezakoušíme ani  zklamání ani radost. J i ným i slovy, nemá to žádný 
dopad na naše vědomí. Právě nyní vás n ikdo nekritizuje, fyz icky 
nenapadá a vy netrpíte hladem - a tato skutečnost se n ijak neod
ráží ve vašich pocitech zklamán í čr radosti ,  protože vaše vědomí 
se těmito záležitostmi nezabývá. Pokud se však něčí vědomí touto 
s ituací zabývat bude, Návykový program nel ibosti, podmínka N, 
způsobí příjemný pocit. Představte si  například radost člověka, 
omi/ostněného od elektrického křesla !  

Nyní se podívejme na ty případy, kdy biopočítač pracuje 
s Návykovým i  programy tužeb. Představte si, že jste vybaveni 
programem, který říká : "Toužím po sexu ." Nabízí- I i  nám proměn
l ivá ž ivotn í real ita podmínku P, kdy je sex dostupný, je účinkem 
na naše vědomí krátkodobá radost. Pokud jsme se však naprog
ramoval i  k potřebě sexu a ž ivot přináší podmínku N, což zname
ná, že nám sex dostupný není, zakoušíme krátkodobé zklamán í 
a utrpení. 
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Diagram 1 Mechanismus neštěstí 
typ programového vybavení: NÁVYKOVÉ (emocemi podporované) PROGRAMY 

Směr proudu energie: subjekto-objektové vztahy, manipulace 
Přidružená Centra vědomí: Centra bezpečí, smyslových vjemů a moci 

Programy vašeho 
biopočítače 

Návykový 
program nel ibosti 

"Nemám v oblibě X" 

Návykový 
program tužeb 
"Toužím po X" 

Proměnlivá 
životní realita 

Podmínka P:  
"X se vyskytuje" 

Podmínka N :  
"X s e  nevyskytuje" 

Podmínka P:  
"X se vyskytuje" 

Podmínka N :  
" X  se nevyskytuje" 

Účinek na 
vaše vědomí 

Krátkodobé zklamání, 
frustrace, utrpen í 

Krátkodobá radost 
nebo bez účinku 

Krátkodobá radost 

Krátkodobé zklamání, 
frustrace, utrpen í 

Diagram 2 Mechanismus štěstí 
Typ programového vybavení: PŘEDNOSTNí (emocemi nepodporované) 

PROGRAMY 
Směr proudu energie: bezpodmínečné přijetí a láska 

Přidružená Centra vědomí: Centra lásky, hojnosti a vědomého vnímání 

Programy vašeho 
biopočítače 

Zápomé 
přednostní programy 

"Nedávám přednost X" 

Kladné 
přednostní programy 
"Dávám přednost X" 

Proměnlivá 
životní realita 

Podmínka P:  
"X se vyskytuje" 

Podmínka N :  

"X se nevyskytuJe" 

Podmínka P:  
"X se vyskytuje" 

Podmínka N :  
"X s e  nevyskytuje" 

Účinek na 
vaše vědomí 

Ani utrpení 
ani radost 

Bez účinku nebo 
krátkodobá radost 

Krátkodobá radost 

Ani utrpení 
ani radost 
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Diagram 3 Mechanismus blaženosti 
Typ programového vybavení: PROGRAMY BLAŽENOSTI 

Směr toku energie: sjednocujíd jednota 
Přidružená Centra vědomí: Centrum kosmického vědomí 

Programy vašeho 
biopočítače 

(Programy blaženosti) 
Na úrovni 7. centra 
existuje sjednocuj íd 
Kosmické vědomí, 
v jehož rámci jsou 
pojmy "rád" a "nerad" 
zcela nepodstatné. 
Pro toto programové 
vybavení je typické 
splynutí s okolním 
světem na úrovni 
vjemů 

Proměnlivá 
životní realita 

Účinek na 
vaše vědomí 

Nepřetržité štěstí neboli 
blaženost se nevztahuje 
k žádné vnější události. 

,...--------. N< Jste stálou blažeností, 
Podmínka P :  � která je si lnější než štěstí 

L...-_
"X_se

_
v....;.y

_
sk....;.y

_
tu,;..je

_"--' �, závislé na událostech 

,...-
_____ --.� v čase a prostoru. 

Podmínka N :  O . (De 
"X se nevyskytuJe" ::l 

-, 

Jsou-I i  všech ny výše uvedené s ituace stejně pravděpodobné, 
bude se v našem životě vyskytovat takovýto poměr utrpení a ra
dosti : 

Utrpení Radost Bez 
Návykové programy nel ibosti, podmínka P 25 % 
Návykové programy nel ibosti, podm ínka N 1 2,5 % 1 2,5 % 
Návykové programy tužeb, podmínka P 2 5  % 
Návykové programy tužeb, podmínka N 25 % 

50 % 3 7,5 % 1 2,5 % 

Předchozí domněnka napovídá, že polovinu ž ivota budeme 
zakoušet zklamání, frustraci a utrpení, 37,S % času radost a 1 2,5 
% bude bez utrpení i bez radosti . To je samozřejmě pouze teore
tický model jednoho jed iného návyku, který by nám měl pomoci 
pochopit mechan ismus štěstí a neštěstí. Bohužel, existu :p faktor, 
který nám brání  zakoušet radost a lespoň 37,5 % času .  _tLýváme 
jej "komáří efekt". 
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Snažíte-I i  se usnout a u vaší h lavy bzučí deset komárů, zřejm ě  
vstanete a s e  značným úsi l ím se vám podaří zbavit s e  větš iny  
z n ich .  Ale i když dosáhnete 90 % úspěšnosti, stačí jeden jed i ný 
bzučící a štípaj ící komár k tomu, aby se vám usnout nepodaři lo .  
Podobně stačí k ovládnutí vašeho vědomí jeden pocit nel ibosti 
č i  strachu, nebo jedn a  neuspokojená tužba ve spojení se s i l nými  
emoc ioná l n ím i  programy. A okolo vaší h lavy bzučí stovky tako
vých komárů ! 

Když jsme při š l i  na svět, byl i  jsme naprogramován i  něko l i 
ka  jednoduchým i tužbami a obavami .  By l i  j sme napřík lad vyba
ven i  Návykovými programy nel ibosti pro s i l ný h luk, který nás  
děs i l  a na který jsme reagoval i  pláčem. Měl i jsme Návykové 
programy tužeb, které požadovaly čas od času pokrm. Od té 
doby jsme něko l i k  jednoduchých požadavků rozšíři l i  na dos l o
va stovky emocemi  podporovaných požadavků a návyků . M nozí 
z n ás jsou schopn i  užívat jako následek svých bezpečnostníc h, 
sexuá ln ích a mocenských návyků Návykových programů tužeb 
spojených s podm ín kou N a pociťovat proto frustraci a utrpen í, 
nemohou- I i  si dovol i t  pos lední  model automobi lu  nabízeného 
Detro item!  

Neurózy a psychózy (stejně jako více obvyklé projevy úzkos
ti, zklamání, frustrace a utrpenO můžeme přímo připsat na vrub 
slož itému systému návykových, emocioná ln ích obvodů, kterým i  
j sme sami sebe zatíž i l i .  J e  pozoruhodné, že l idské biopočítače 
pracují a lespoň tak, jak pracují, vezmeme- I i  v úvahu, že každou 
sekundu zpracováváme mi l ióny vstupních nervových podnětů, 
abychom zj i sti l i  jej ich úč inek na nesčetné m nožství tužeb a ne l i 
bostí, kterými j sme se  lehkovážně naprogramoval i .  

I kdyby nám ž ivot přinesl 90 % toho, c o  chceme, a och rá n i l  
nás před 90 % věcí, které nemáme rádi nebo kterých se obáváme, 
zbylých 1 0  % bude trápit naše vědomí, ovládat naše vnímán í, 
udržovat ve varu n aš i  racionální mysl a j inak bránit pocitu štěstí. 
Šťastn i jsme totiž pouze tehdy, když téměř nepřetržitě přij ímáme 
vše, co se  děje tady a teď. Jako nás jeden bzučící komár může do
nutit být celou noc vzhůru, tak nám i jeden návyk může zabrá n it 
prožívat štěstí. 
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Mechanismus štěstí 

Stud ium Diagramu 2 nám ukazuje, že štěstí se stává životní 
real itou do té míry, do jaké se nám podaří přeměnit své návy
kové programy na programy přednostní - ty, které neuvádí do 
chodu negativní emoce. Povýšíme- I i  totiž své návyky na ú roveň 
přednostních cílů ,  jsme schopni přij ímat jakéko l iv proměnné sku
tečnosti ž ivota, an iž bychom vytvářel i  pocity zklamání, frustrace 
a utrpení. Představte si například, že je pro vás sex spíše než 
emocemi podporovaným návykem přednostn ím cílem. Pokud se 
neuskuteční, neštěstí se nedostaví. Prožijeme-I I  jej však, budeme 
zakoušet příjemné pocity. 

Podobně, bude- I i  někdo vybaven záporným i přednostními 
programy (např. :  "Nedáváme přednost prázdné pneumatice."), ne
bude frustrován, když mu život přinese vypuštěnou pneumatiku 
(podmínka Pl . V takové chvíli jednoduše pozorujeme skutečnost 
prázdné pneumatiky a začínáme dělat vše potřebné, aby se s itua
ce změn i la. Přednostní programy nám nezpůsobí ani radost, an i  
utrpení. Protože jsme se osvobodi l i  od negativn ích pocitů uvá
děných do chodu návykovým i programy, budeme se při výměně 
kola moci radovat ze všeho, z čeho se radovat lze. Možná si 
všimneme ve svém okolí  věcí, kterých bychom s i  j i nak nevš iml i ,  
a ze kterých bychom se tedy an i  nemohl i  těš it. Možná nám naše 
vědomí umožní radovat se z fyz ické č innosti, která je se správnou 
výměnou spojena. 

Když se společně se záporným i přednostními programy vy
skytne podm ínka N, zakusíme jeden nebo dva možné účinky 
podle toho, zda se naše vědomí touto záležitostí zabývá. Když 
budu vidět, jak vzduch z pneumati ky pomalu utíká, a zároveň 
vím, že servis je za rohem, pocítím na krátkou chvíl i radost, 
doveze-I i  mě pneumatika až k němu.  Pokud však mé vědomí 
pneumatiky vůbec nezaj ímaly, skutečnost, že neun ikaj í, nebu
de mít žádný vl iv na mé pocity. Záporné přednostní programy 
nabízej í tedy buď krátké příjemné pocity anebo žádný dopad 
na ně. 
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Diagram 2 u kazuje, že přednostní programy nám nedovolují  
zakoušet frustrac i  nebo utrpení v žádné životn í s ituaci .  Záporné 
(podm ínka P) a kladné (podm ínka N) nevytvářej í pocity utrpení 
ani radost i .  Těšíme-I i se z přednostn ích programů, p lynou vše
chny události kolem nás jako součást našeho tady a teď - jako 
ptác i letící oblohou . Kladné přednostní programy s podmínkou P 
přinášej í radost. 

Všechny čtyři podmínky jsou stejně pravděpodobné. Dvě 
z n ich nebudou m ít na naše pocity žádný vl iv, jedna nám přinese 
pocit radosti a jedna nebude m ít buď žádný účinek, nebo způsobí 
radost. 

Návykové programy zobrazené v Diagramu 1 napovídaj í, že 
jestl iže jsou všechny čtyři podmínky stejně časté, pravděpodob
nost pocitů utrpen í  převyšuje pravděpodobnost radosti. Přednostní 
programy tento poměr značně vylepšuj í. Štěstí, což je více méně 
stálý příjemný pocit, je nyní skutečnou možností. Na základě na
šeho zjednodušeného modelu vidíme nyní lepší možnosti, kterých 
dosahujeme s každým návykem povýšeným na úroveň přednost
n ího cíle: 

Utrpení Radost Žádný 
účinek 

Záporné přednostní  programy, podm ínka P 25 % 
Záporné přednostní  programy, podmínka N 1 2,5 % 1 2,5 % 
Kladné přednostní programy, podmínka P 25 % 
Kladné přednostní programy, podmínka N 25 % 

0 %  3 7,S % 62,5 % 

Protože nás přednostní programy mohou chránit před ž ivotní
m i  "pády", radujeme se svobodně z našich "vrcholů" .  Tento druh 
programového vybavení je typický pro Centrum lásky a Centrum 
hojnost i .  Dospěl í  l idé budou na těchto vyšších ú rovních vědomí 
vybaveni  mnoha přednostn ím i  obvody, takže příležitosti k dosaže
ní příjemných pocitů se vyskytuj í stá le nebo téměř stále. Pociťovat 
štěstí totiž znamená stále nebo téměř stále zakoušet to, co jsme 
ochotn i přijmout. 
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Dokud naše biopočítače peč l ivě zkou maj í  činy a slova všech 
l id í  okolo nás pod le toho, do jaké m íry ohrožuj í nebo napomáhaj í 
uskutečnění našich návykových programů, nen í opravdová láska 
možná. Opravdová láska totiž vyplývá z bezpodm ínečného přijetí 
druhé osoby. Láska, která je v rámci naší kultury nejobvyklejší, 
je pouhou i luzí  lásky - mohu tě mi lovat jenom tehdy, když m i  
pomůžeš uskutečnit mé návykové tužby. Žij i v představě, že  tě 
mohu mi lovat pouze do té m íry, do jaké mi pomáháš získat 
návykovou tužbu podmínky P a vyhnout se návykové nel ibosti 
podmínky P a návykové tužbě podmínky N! Jakm i le mě začneš 
v mých návycích brzdit místo toho, abys mi s n im i  pomáhal,  letí 
naše podmíněná láska z okna. 

Opravdová láska je možná, vybavím-I i  svůj biopočítač před
nostním i  programy. Potom mohu bezpodmínečně přij ímat vše, co 
děláš nebo říkáš - bez ohledu na to, zda chci já říci nebo udělat 
totéž. Jestliže totiž vlastním kladné a záporné přednostní progra

my, nemůžeš udělat n ic, co by mi umožn i lo zakoušet utrpen í č i  
frustraci .  Kdykol iv však náhodou sehraješ svou rol i  ve zvýšen í  
pravděpodobnosti podmínky P (když používám kladný přednostní 
program), mohu to vnímat tak, že js i  m i  pomohl nalézt v životě 
radost. j inými slovy, pokud jsem vybaven přednostním i  programy, 
nemohu nic "ztratit", mohu však mnoho "získat". A bude-I i  mé 
vědomí stále častěji pobývat na ú rovn i Centra lásky a Centra 
hojnosti, bude se mi to stávat stále častěj i .  

jestl iže budete používat přednostní programy ve většině ob
lastí svého života, vytvoří pro vás toto programové vybavení kl idný 
svět p lný lásky. Dny, kdy bylo vaše Vědomé vnímání ovládá
no emocemi podporovaným i tužbami a obavami, m inu ly. Žijete 
v radostném Oceánu lásky a péče. Postupně jste své vnímání 
l idí  a věcí okolo vás přesunu l i  ze subjekto-objektových zákla
dů do oblasti lásky a přijímání. Nepřetrž itým životem s progra
movým vybavením, které přináší štěstí, uspokojení a radost, se 
vám otvírá příležitost udělat na své cestě k vyššímu vědomí ještě 
jeden krok. 
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Základní stav Cesty živoucí lásky k vyššímu vědomí je vy
tvářen "programy blaženosti".  Jej ich h lavním rysem je skutečnost, 
že pocity stálého štěstí, nebol i  blaženost, se nevztahuj í k žádným 
vnějším udá lostem. J i nými s lovy, podmínka P (kdy se to, co poža
dujeme nebo čemu dáváme přednost, uskuteční) an i  podmínka N 
(kdy se požadovaná nebo upřednostňovaná věc neuskutečn í)  není 
podstatná pro nepřetrž ité štěstí nebo l i  b laženost. 

Když se vaše vědomí pohybuje na ú rovn i Centra vědomého 
vnímání, pozorujete drama svého života z h luboké vn itřní t iš iny. 
V rovině tohoto dramatu, kde vaše tělo a mysl souh lasí nebo 
nesouhlasí s ostatn ími ,  vydělává peníze, m i luje se apod ., použí
váte stále přednostn í programy. To vše ale uvidíte jako "drama" 
- svůj ž ivot sledujete na fi lmovém plátně. Jako herec máte rol i  
ve velké kosmické hře, ve které n a  vás n a  jevišti nazývaném svět 
vzájemně působí vaše tělo a mysl ,  moje tělo a mysl stej ně jako těla 
a mys l i  všech ostatn ích .  Skutečným já  však je vaše Vědomé vní
mání. Proto pozorujete průběh hry beze strachu nebo touhy - bez 
s lož itých propojení, která by vás vystavi l a  na pospas emocionál
n ím vrcholům a pádům.  Jdete- I i  do kina, můžete sledovat šťastné 
i hrůzostrašné konce a přesto mít potěšen í z celého představen í. 
Kdyby se tyto věci děly vám, říti l i  byste se po horské dráze radosti 
a utrpení. Když je ale vidíte na fi lmovém platně, jsou to jenom 
pomíj ivé, zaj ímavé obrazy, které můžete vnímat a ze kterých se 
m ůžete radovat. 

Podobně, je- I i  vaše vědomí na úrovn i  Šestého centra, pozoru
jete drama svého života i životů všech ostatních l idí. Pohybujete-I i  
se n a  této ú rovn i téměř nepřetržitě, začínáte pociťovat neobvyklou 
potěchu  a radost. Náhlé poznání přirozeně laskavé povahy ž ivota 
vás naplňuje úctou a vděkem. Šesté centrum vědomí tedy můžeme 
považovat za přechodný stav, ve kterém vaše tělo a mysl pracuje 
podle Diagramů 1 nebo 2, Vědomé vnímání se však z celé podí
vané raduje nezávisle na proměn l ivých životn ích skutečnostech .  

Šestá ú roveň umožňuje vašemu Vědomému vn ímání zakoušet 
nepřetržitou radost, která se nevztahuje k n ičemu, co l idé dělaj í  
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nebo říkaj í, an i  k žádné vnější okolnosti. Jako vás přednostní 
programy popsané v Diagramu 2 vysvobozuj í z tyranie subjekto
objektových vztahů k okolnímu světu, šestá úroveň vědomí vás 
zbaVUje závislosti vašeho štěstí na proměn l ivých životních sku
tečnostech.  Žije- I i  vaše vědomí po nějakou dobu ve stavu stálého 
štěstí, ego a racionální mysl se začínají ukl idňovat. Vstupujete do 
h lubokého sou ladu s energiemi l idí  a věcí ve vašem oko l í. Vaše 
vědomí přestalo zakoušet subjekto-objektovou samotu a odcizení. 

Zkušenost takto rozšířeného vědomí vás m ůže připravit na 
vstup do nejvyššího Centra - Centra kosmického vědomí - kde 
jsou vŠichni l idé a věci vnímány ve stavu sjednocen í. B lopočítač 
rozšíří rámec svého vnímání a vy cítíte každou osobu nebo věc 
jakoby z jej ich n itra. Rozdíly mezi vn itřním a vnějším (ačkol iv 
z intelektuá lního h lediska zůstávaj í jasné) ve zkušenosti splývaj í. 
Vše je subjektem. N ic  nen í vnější  - nic není vn itřní. Je pouze 
událost "nás" nás mužů, žen, dětí, stromů, automobi lů ,  skal, 
ptáků - vše je zakoušeno jako spojuj ící jednota. 

Mělo by být jasné, že taková jednota překračuje hran ice lásky 
a bezpodmínečného přijetí. Dále j iž není koho a co při jímat. Při
j ímáte bezpodmínečně svou vlastní paž i ?  Ta pouze existuje. A to 
je vrcholem lásky. Nejedná se o akt lásky k někomu nebo něčemu 
vnějšímu.  Zmizí- I i  osobní hranice, znamená vnější a vn itřní totéž. 

Směr toku energie 

Na Cestě živoucí lásky vnímáme a reagujeme na osoby a věci 
v našem okolí z h lediska tří poznávacích soustav: 

1 .  Subjektovo-objektové, která je typická pro Centra bezpečí, 
smyslových vjemů a moci .  

2.  Bezpodmínečného přijetí, kdy zakoušíme krásu bezpodmí
nečné lásky spojenou s Centrem lásky, Centrem hojnosti a Cent
rem vědomého vnímání. 

3. Sjednocujícího vnímání, kdy nepociťujeme žádný rozdíl 
mezi sebou a svým okolím .  Schopnost racioná lně roz l išovat zů
stává zcela nedotčena. Na racionáln í  ú rovn i můžeme stále vnímat 
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osoby a předměty jako "oddělené". V rovině pocitů však vše 
splývá v jedno. Tato poznávací soustava je spojena s Centrem 
kosm ického vědomí. 

Směr, jakým proudí energie mezi námi  a světem, závisí na 
způsobu, kterým se snažíme dosáhnout štěstí. Na třech n ižších 
ú rovních vědom í jsme si nekriticky j isti, že Cesta ke štěstí vede 
přes zvýšen í naší převahy ve středním sloupci nadepsaném " Pro
měnl ivá životní rea l ita" .  Proud naší energie směřuje k subjekto
objektové man ipu lac i .  Snažíme se předcházet věcem, které ne
máme návykově rád i, a us i lujeme o nadvládu a man ipu laci l idmi 
a věcmi tak, aby vytvoři ly podm ínky, po kterých toužíme. Výs le
dek nás však n ikdy nemůže uspokojit. 

Když si uvědom íte, že žádné úsi l í  není dostatečné k tomu, aby 
vám prostřednictvím subjekto-objektové nadvlády zaj isti lo pocit 
štěstí, jste připraven i  usměrn i t  svou energ i i  ke změně programů 
biopočítače. jej í tok vám tak pomůže více mi lovat a přij ímat. 
Uvědomujete si, že osvojení této metody je ve vašich schop
nostech .  Nemusíte se však zcela vzdát dramatické manipu lace 
proměn l ivými životn ími skutečnostmi .  Máte dokonce k d ispo
zici  dvě z Dvanácti cest, které vám mohou na tomto "výletě" 
pomoci .  

Dvě z Dvanácti cest vám přesně říkají, jakým způsobem 
máte přistupovat k vnějšímu světu okolo vás . Zbylých deset se 
vám ukazuje, že nemáte-I i  o sobě nadále uvažovat a cítit se jako 
osamocená bytost, musíte s každým otevřeně komunikovat. De
vátá cesta vám radí, abyste dělal i  cokol iv chcete za předpokladu, 
že se vám daří vcítit se, soustřed it se a mi lovat. Vaše jednání 
bude správné, bude-I i  v pořádku vaše mys l .  Tedy SVOBODN Ě 

JEDNEJTE - nebuďte však závis l í  na výsledcích.  Pokud se budete 
říd it radami těchto dvou Cest, budete ovl ivňovat osoby a věci ve 
svém oko l í  mnohem účinněj i, než když vkládáte energ i i  návyků 
do snahy změnit vnější  okol nosti svého ž ivota. Tuto zvýšenou 
schopnost zlepšit své prostřed í VŠ'.k získáte pouze do té míry, do 
jaké prostředn ictvím zbývaj ících deseti Cest úspěšně proměníte 
sami sebe. 
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Některé trad iční metody růstu vědomí přinášej í s kutečné vý
sledky teprve po letech nebo deseti letích. Metody ž ivoucí lásky 
n abízej í možnost rychlé změny programů,  takže radost spojenou 
se čtvrtým a Pátým centrem můžete někdy zakoušet j iž v průběhu 
měsíců.  Vše závisí na tom, ko l i k  energie jste připraven i  vlož it do 
odstraňování frustrací a utrpení ze svého života. Jak s i lně chcete 
změnit programy svého biopočítače? Kdy si konečně  uvědomí
te, že jediné, čeho se vám nedostává, je zkušeností podložený 
poznatek, že nepotřebujete nic, co byste již neměl i ?  

Vaše cíle by měly zůstat reálné a vy byste se měl i  radovat 
z každého dalšího kroku. Jakmi le  dosáhne větší část vašeho vě
domí Centra lásky, budete zakoušet "dostatečnou" krásu a štěstí. 
I kdybyste j iž dále nepokroči l i , dosáhnete moudrosti a úč innosti 
převyšuj ící  tytéž vlastnosti větš i ny l idí  na světě. H ra vědom í je 
tou nej lepší a nejopravdovější životn í hrou - váš poh led by však 
neměl ulpívat na výsledkové tabu l i .  Pouze se radujte z věčně 
krásného přítomného okamžiku, který vám váš život nepřetržitě 
nabízí. Na konci své cesty k probuzení  naleznete pouze sebe! 



24 
JAk SpOkOjEN Ě  ŽíT 

Vaše ego a racionáln í  mysl vás drží v pasti bezpečnostn ích, smys
lových a mocenských požadavků, které jste vlož i l i  do svého bio
počítače během prvn ích let ž ivota - to je váš největší problém. 
Držíte se vyjetých kolej í, které n ikam nevedou, a potácíte se mezi 
radostí a bolestí. Stále se snažíte používat něco, co použít ne
lze, a slepě tak opakujete chyby - možná zatvrzelej i než větš ina 
n ižších ž ivočichů. 

Werner Erhard ukázal, že dokonce ani  krysy obvykle neo
pakuj í naučená schémata, která j sou odsouzena k neúspěchu .  
Představme s i  sedm chodbiček, jednu vedle druhé. Na konec 
třetí z n ich umístíme sýr a potom vypustíme k jej ich vstupům 
krysu .  Krysa začne čenichat, možná s i  chodby proh lédne a pak 
je náhodně začne prolézat - dokud nenalezne sýr. Vypustíme
li ji ještě jednou, bude se opět do j i sté m íry chovat zmateně, 
existuje však mnohem větší pravděpodobnost, že pro sýr vleze 
do chodby číslo tři . A po někol ikerém opakování zamíří přímo 
k n í. Jeden den v životě krysy odpovídá jednomu měsíci l idského 
ž ivota. Představte si, že po šedesát dní bude krysa nacházet na 
konci třetí chodbičky sýr. Pro nás by to znamenalo pět let. Potom 
sýr přemístíme do čtvrté chodby. Vypustíme- I i  krysu nyn í, zamíří 
pro sýr opět do chodby třetí, nic v ní  však nenajde. Zřejmě to 
něko l ikrát zopakuje. Po něko l ika marných pokusech však třetí 
chodbu opustí a začne zkoumat ostatní. 
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Mezi krysou a l idskou bytostí je velký rozd íl . Krysa nebude 
stále dál běhat chodbou, ve které nen í sýr - člověk je  schopen 
takovým marným h ledáním strávit celý zbytek svého života ! Krysa 
dříve nebo pozděj i třetí chodbu opustí; nevlastní racioná lní  mysl, 
aby stá le analyzovala, kal ku lovala a snaž i la  se dokázat, že tam sýr 
je - protože tam býval .  Nemůže zaj ít do knihovny a číst s i  kn ihy 
o sýru a jak ho můžeme nalézt. Nemůže zformulovat argumenty 
a pronášet projevy dokazuj ící, že sýr by opravdu měl být na konci 
třetí chodby. A nemůže se snažit ostatní  krysy přesvědčit, že sýr 
je tam, kde by být měl, i když tam vlastně není. Nervový systém 
krysy se rychle přizpůsobí skutečnosti, že sýr prostě není tam, kde 
býval, a začne jej h ledat někde j i nde. 

Když vám byly dva roky, pravděpodobně jste se nauči l i ,  že 
sýr (nebo cokol iv, co jste chtěl i )  můžete získat h lasitým křikem 
a mocenským útokem na rod iče. Zdálo se, že všechen sýr maj í  
oni .  Pokud jste způsob i l i  dostatečný poprask, moh l i  jste je pro
středn ictvím Třetího centra vědomí přimět, aby vám dal i  nějakou 
s ladkost, necha l i  vás déle vzhůru atd. Neuvědomoval i  jste si celou 
s ituaci a vaše ego stále soustřeďoval i  vědomě na obavy a tužby. 
Když jste se díva l i  na život, bylo to, jako byste nah l ížel i  do tunelu 
a viděl i jenom vzdálené světlo na jeho konci .  Vše ostatn í bylo 
ukryto za zdí tunelu .  Váš nevyspělý biopočítač dovoloval, aby 
tužby a obavy promíta ly na obrazovku vědomí pouze malý výřez 
skutečného světa okolo vás. Neměl i  jste opravdovou možnost 
volby, protože jste š iroce nevn ímal i  osoby a události ve vašem 
okolí. 

Během prvn ích dvou let ž ivota jste se do hloubi naprogramo
val i  - pláčem jste si vynucoval i  změny ve svém oko l í. Tehdy to 
byl jeden z mála způsobů, jakým jste moh l i  z ískat, co jste chtě l i .  
je  těžké vysvětl it dvouletému dítěti, že  tři n ižší úrovně vědomí 
vnášej í do života neštěstí a opravdu vel ká porce sýra se nachází 
na konci Tunelu lásky a Tunel u hojnost i .  jak řeknete malému dítěti, 
že na konci Tunelů bezpečí, smys lových vjemů a moci je jenom 
malý ždibec podřadného sýra, který mu n ikdy nebude stačit? jak 
mu vyložíte, že může mít všechen sýr, který s i  jen bude přát, 
uvede-I i  svůj tok energie do sou ladu s proudem l idí  a situací ve 
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svém okol í? jak vysvětl íte plačícímu dítěti, že láskyplné přijetí jeho 
tady a teď je jediná možná cesta, která vnáší do ž ivota nepřetržité 
štěstí? 

A tak jste si zvykl i pobíhat Tunelem bezpečí, Tunelem smys
lových vjemů a Tu nelem moci a h ledat sýr. Skutečnost, že právě 
nyn í čtete tato slova, napovídá, že těmto prvn ím třem tunelů m  
přestáváte důvěřovat a začínáte se zaj ímat o Tunel lásky a Tunel 
hojnost i .  Víte, že v životě je u rčitě více sýra, než jste až dosud 
dostával i .  Diagram 1 vám ukazuje, proč jste dosud nespokojeni ,  
D iagram 2 jak přesně proniknout k sýru, který na vás vždy čeka l ,  
který jste však hledal i ve  špatném tunelu . Život je při rozeně dobrý. 
Vždy takový byl .  Pouze váš biopočítač vás jej stále znovu a znovu 
nuti l  chybně vnímat. 

Proč není váš život takový, jaký by měl být? Odkud se bere 
písek v soukol í? Problém je jednoduchý: vaše programy vás stále 
přesvědčují, že štěstí naleznete, budete-Ii  se snažit změnit vnější 

životn í  síly. Většinu své pozornosti a energie vkládáte do snahy 
manipu lovat l idmi a situacemi svého života. Protože jste během 
prvních let nacházel i  na konci třetího tunelu trochu sýra, ego 
a racioná ln í  mysl vás stále nutí pokoušet se měn it síly ve vašem 
oko l í  tak, aby odpovídaly vaším vn itřním návykovým programům 
(viz horní odd íl Diagramu 1 ) . 

Nyn í si spolu projděme celý okruh, abychom zj isti l i ,  jakým 
způsobem s i  ze svého života děláte peklo - když ráj je stále 
na dosah !  jednání a s lova l id í  jsou různými smysly odesílána do 
analytických a výkladových částí biopočítače. 

Neodpovídaj í- I i  vnější  skutečnosti vn itřním naprogramova
ným vzorům, reagujete negativními emocemi,  jako je zlost, strach, 
žárl ivost, odpor atd., a vytváříte s i  zkušenost neštěstí (viz pravý 
a dol n í  oddíl Diagramu 1 ) . 

To vás přivádí do čtvrté části Kola neštěstí. Začínáte kriti
zovat a odmítat sebe i ostatní. Pomocí slov, zabarven í h lasu,  
obl ičejů a gest dáváte najevo, že buď je špatný svět, nebo vy, 
nebo všechno. Vaše racioná ln í  mys l kritizuje ostatní a nachází na 
n ich chyby. Zásobuje vás důvody, proč jsou "h lupáci", " id ioti", 
"bezoh ledné zrůdy", "h rozní  l idél/. je také možno použít progra-
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mů, které obracej í rac ioná lní  mysl proti vám, a vy jste potom 
beznadějn í, nemožní, nevhodní, hloupí, méněcenní, naivní nebo 
cokoliv j i ného. 

Taková odcizuj ící  subjekto-objektová zpětná vazba začíná 
nás ledně ovl ivňovat povahu životn ích okolností a chování l idí  
kolem vás (jsme zpět v horn ím d íle Diagramu 1 ) . J i nak řečeno, 
vaše negativní odezva začíná dramaticky měn it l idské reakce 
a okolnosti . Kolem sebe si tak vytváříte prostředí nepřátelských 
l id í  a situací. Kolo neštěstí se začíná roztáčet, s lova a jednání 
l id í  odrážej í jej ich negativn í pocity vyvolané vaší kritikou a od
mítáním.  To se dále promítá do vašich emocioná lních programů 
a spouští strach, hněv, žárl ivost - znekl idňuj ící emoce. Reagujete 
zvýšenou krit ikou sebe i ostatních (viz levé oddělen í Diagramu 1 ) , 
což ovl ivňuje l id i  a s ituace ve vašem okolí  a staví je ještě ostřej i 
proti vám . . .  Dále se j iž vše ve vašem životě pouze zhoršuje, jak 
se kolo otáčí po spirále směrem dol ů .  Vaše racionáln í  mysl tuto 
skutečnost zřejmě přijme jako důkaz, že ž ivot je nesnesitel ný, l idé 
strašní a "n ikdo s tím n ic nenadělá" . 

Člověk zachycený Kolem neštěstí si neuvědomuje, že mu 
lIto nedělá" život. Obranná č innost ega (za přispěn í racioná lní  
mysli) mu brání  pochopit, že příčinou je  on sám. L idé k němu 
opravdu přistupují tímto způsobem - je schopen to dokázat. A, má 
pravdu.  Nevidí pouze, že je k tomu dovedl svou stálou kritikou 
a odmítán ím vnějších životn ích s i l .  Titíž l idé mohl i  reagovat úplně 
j i nak. Mohl i  být vždy ochotni a naplněni láskou a Kolo štěstí se 
mohlo roztáčet. 

Člověk zachycený Kolem neštěstí promrhá téměř veškerou 
energ i i  v beznadějné snaze manipu lovat l idmi a situacem i tak, aby 
odpovídal i  jeho programovému vybaven í. Taková reakce, ačkol iv 
byla v dětském věku jednou z mála možných, však rozhodně 
není pro dospělého, schopného dosáhnout vyššího vědomí, tou 
nejvhodnější. Bytost, která se na této úrovn i j iž pohybuje, ví, že se 
l idé a věci nechaj í jen velm i  málo ovl ivnit vědomím, jež zakouší 
ž ivot z hlediska tří n ižších Center. Ani vy nechcete, aby vás někdo 
do něčeho nuti l .  Bráníte se, kdykol iv  vycítíte, že se vás někdo 
snaží ovládat. Čím více se vás snaží změn it, tím více se chováte 
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přesně naopak. Bytost vyššího vědom í ví, že existuje jenom jedna 
cesta, jak proměnit slova v č iny, a přizpůsobit je tak vnitřním 
naprogramovaným přednostním cílům, an iž by se Kolo neštěstí 
dalo do pohybu - a tou je láskyp lná komun ikace vědomí, které 
není emocionál ně narušeno. 

Když jste v pasti Kola neštěstí, neuvědomujete si, že marně 
plýtváte energií, když se snažíte intrikovat a emocionálně působit 
na l id i  ve svém oko l í. A tak, na rozdíl od krysy, která se přizpů
sob i l a  skutečnosti, že sýr se j iž nenachází ve třetí chodbičce, se 
stále snažíte manipu lovat a měn it osoby a věci .  Dětské problémy 
jsou pryč - vy však přesto nevědomě používáte dětské metody. 
Tato zastaralá řešení vás zbavuj í možnosti prožívat p lně svůj život 
a radovat se z něj . 

Vyvinete-I i  dostatečně s i lný mocenský t lak, ž ivotn í energ i i  
svého okolí  pravděpodobně částečně ovl ivníte. Kdybyste s i  však 
byli vědomi, jak se svou kritikou a manipulací l idem odcizíte, vě
děl i  byste, že si nemůžete dovol it platit za něko l i k  drahocenných 
povrchních změn svým neštěstím. A beztrestně m ůžete dosáhnout 
jenom změn, které se snadno a kl idně přihodí v průběhu láskypl né 
komun ikace. Nedaří- I i  se vám, měl i byste se věnovat odstraňování 
svých vn itřních návyků a emocem i podporovaných požadavků, 
ovládaj ících vaše vědom í. Jak zastavit sestupný pohyb Kola ne
štěstí a přeměnit jej na výstup po Spirále štěstí? Musíte proud 
své energie odklonit od snahy měn it vnější  síly a zaměřit jej na 
změnu svých vnitřních programů (viz pravé oddělení Diagramu 
2).  Neexistuj í žádné dostupné metody, které by vám umožni ly 
přizpůsobit všechny vnější  životní síly vaš im vn itřním emocionál
n ím programům. Můžete být mocni jako král ,  m ít prestiž fi lmové 
hvězdy a vědomosti doktora fi lozofie, základní  předpoklad vašeho 
ž ivota se nezmění - něco získáváte a něco ztrácíte. Využijete-I i  
Pěti metod živoucí lásky, získáte schopnost změnit své vn itřní pro
gramové vybavení. Očekávaj í vás velké zásoby sýra, proniknete 
k n im však pouze tady a teď emocionálně přij ímat osoby a situace 
svého ž ivota. 

Zaměříte- I i  své úsi l í  na vn itřní proměnu - změnu program ů  
svých emocemi podporovaných požadavků, zj istíte, ž e  ž ivotn í si-
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tuace a síly, které byly dříve příč inou vašeho neštěstí, začínají mít 
neutrální  nebo pozitivní účinek. Vaše energie, vnímavost a schop
nost bezpodm ínečně mi lovat vás učiní imunním i  vůči utrpení. 
A tak ve třetí části Diagramu 2 vidíme, že začínáte odpovídat 
l áskypl ným přijetím l idí a situací ve vašem okolí. 

Na ž ivotní energ i i  okolo vás působí stejně mocně vaše kritika 
i pozitivní reakce. Čím více někoho bezpodmínečně a láskyplně 
přij ímáte, tím více se on může radovat z vaší přítomnosti .  Jeho ego 
a racionáln í  mysl nemusí setrvat v paranoidním, sebeobranném 
stavu a on může zakoušet sama sebe zbaveného bezpečnostních, 
smyslových a mocenských návyků, které jste dříve právě vy vy
voláva l i .  Díky uvolněné energi i  bude schopen vnímat sebe i vás 
bez efektu "tunelového vidění". Začne se ve vaší přítomnosti cítit 
svobodně a uvolněně a uvěří, že zůstanete chápaj ícími ,  soustře
děným i a mi lu j ícími ,  bez oh ledu na to, co udělá. Může se chovat 
při rozeně, radovat se a vychutnávat vztah vzájemné láskyplné 
podpory. 

Místo negativního vl ivu na ž ivotní energ i i , kdy s i  z l idí  svý
m i  programy vytváříte ještě větší nepřátele (jako v Diagramu 1 ) , 
mohou nyní l idé změnit své postoje tak, že odpovídaj í vaši m  
přednostn ím programům. A nezmění- I i ,  nevadí - byly to pouze 
"přednostní cíle". Vy jste se j iž osvobodi l i  od většiny návykových 
programů a n ikdo kolem vás nemusí chodit po špičkách.  Lidé vědí, 
že vás j iž nevyvede nic z toho, co udělaj í nebo řeknou, z rovno
váhy, a mohou se proto uvolnit a splynout s vlastním i vnitřními 
vibracemi a energiemi .  Začínaj í vás stále hlouběj i m i lovat, a jej ich 
ega tedy pravděpodobně usměrní proud jej ich energie k věcem, 
kterým dáváte přednost. To ve vás může vzbudit radostné pocity 
a ty vytvářej í zkušenosti narůstajícího štěstí. 

Povýši l i  jste své návyky na přednostní cíle. To vám dovoluje 
stále více m i lovat (viz třetí část Diagramu 2), a Kolo štěstí se začíná 
roztáčet. Vaše láska totiž upravuje ž ivotní energ i i  l idí  a dává j im  
svobodu vás m i lovat a sloužit vám. To se znovu odráží i ve  vašich 
přednostních programech a vy zakoušíte ještě více radosti a štěstí. 
Vaše láska se zmnohonásobí, protože to opět zesíl í jej í  vl iv na 
životní energ i i  vašeho okolí, Kolo štěstí se otáčí a stoupá po spirá le 
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vzhůru.  Cítíte lásku a k l id, který pramení v h luboké harmon i i  
s vaším tady a teď. 

Stejně, jako j ste dříve do svého života vnášel i zkušenost ne
štěstí (prostředn ictvím stá lé  negativní reakce na ž ivotn í  energie), 
nyní jako Bůh vytváříte štěstí. Dokázal i j ste "zázrak" - nejste 
j iž "úči nkem" okolního světa. Sta l i  jste se "příč inou" - tvořivým 
zdrojem. Vaše vyšší vědom í stvoři lo obd ivuhodný svět, ve kterém 
nyní ž ijete. 

Teď j iž víte, proč je váš život přirozeně dobrý, jakým způ
sobem chce být skutečně naplněn, a také že vaše programové 
vybavení bylo jed inou překážkou stojící v cestě nepřetrž itému 
štěstí. Víte, že vytvářet ve  svém životě zkušenost štěstí či neštěstí 
je zcela ve vašich vlastních možnostech .  Vše závisí na kval itě 
a kvantitě kritické a odm ítavé či naopak přijímaj ící a láskyplné 
energie, kterou reagujete na osoby a situace ve svém okol í. Jasně 
vidíte, jak jste sami sobě bránil i spokojeně žít. 

Nyní můžete otevřeně ukazovat zázrak štěstí, které jste do 
svého života vnes l i .  Tak vykonáte mnoho pro j iné - nejlépe j i m  
totiž m ůžete pomoci tak, že se stanete šťastnými, m i luj ícím i  a vě
domými bytostmi .  Přednášky a nabádavé proslovy jsou pouhou 
maskou, pod kterou je možné rozeznat další jemný pokus ma
n i pu lovat a ovládat - nejste- I i  j iž opravdu zcela mimo dosah 
Kola neštěstí a nenabralo- I  i vaše Kolo štěstí j i ž  radostné obrátky. 
A jakm i le si uvědomíte, že štěstí je stále uzavřený kruh, nebudete 
muset n ikoho k n ičemu nabádat, budete- I i  jej chtít přesvědč it .  
L idé sami uvidí, že jste přeskoči l i  z Kola neštěstí do Kola štěstí, 
a začnou se vás ptát, jak jste to dokázal i .  Potom se s n im i  můžete 
poděl it o Metody ž ivoucí lásky, aby i oni mohl i  ve svých životech 
zakoušet nepřetržité štěstí. 
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Uvidíte-I i  zřetelně, jak ohromné množství neplodné energie vklá
dáte do ž ivota prožívaného podle návykových programů, uč in i l i  
jste první krok k vyššímu vědomí. Každý návyk, který jste do 
své mysl i u lož i l i , vás bude více či méně odcizovat l idem a způ
sobí vám utrpení. Pocity zklamání, podráždění, zlosti, žárl ivosti 
nebo strachu vám přinášejí naléhavá poselství: "Pokud chcete žít 
smysluplným a radostným životem, musíte změn it program tohoto 
návyku na program přednostního cíle." 

Růst k vyššímu vědomí je pozoruhodný - vyžaduje totiž pou
ze odstranění emocemi podporovaných návyků . Nemusíte tedy 
měnit své jednání. Pokud jste si navykl i  přejídat se čokoládovými 
pusi nkami,  není podstatou vašeho problému to, že s i  je vkládá
te do úst. Podstatou problému jsou obvody vašeho biopočítače, 
které z vás dělaj í otroka své vn itřní touhy. Použijete-I i  ke změně 
programů svých návyků Pěti metod ž ivoucí lásky, vnější  jednání 
se j iž  o sebe postará samo. Čokoládové pusi nky zřejmě občas j íst 
budete, zbav i l i  jste se však vn itřního návyku, který ovládal vaše 
vědomí. Teď si j iž doma nebudete vytvářet zásoby. Nepromrháte 
velkou část své denní  dávky kalor ií  na tak relativně "n ijaké" j ídlo 
s nepříjemnými zdravotními dopady. Když svůj návyk povýšíte 
na úroveň přednostního cíle, můžete s i  čas od času vychutnat 
čokoládovou pusinku - jste však schopni radovat se ze ž ivota 
i ve chvíl i, kdy j i  nemáte. Energie, která byla dříve pohlcena 
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návykem, může nyní proudit tak, že při spěje k vašemu štěstí 
i radost i .  

Změn íte- I i  program návyku, můžete zj istit, že ztrácíte zájem 
o vnější č innost, které jste se dříve účastn i l i .  Stejně tak se však na 
vašem vnějším jednání nemusí změn it n ic .  Pokud nerad i umýváte 
nádobí a povýšíte tento návyk na ú roveň přednostního cíle, mož
ná zj i stíte, že jste nyní schopni nádobí vědomě umýt. Návykový 
program vám j iž nebude přinášet pocit neštěstí, když budete tuto 
nezbytnou činnost provádět. 

Cesta živoucí lásky k vyššímu vědomí vás neučí potlačovat 
návykové programy, které vás odcizuj í ostatním l idem (protože 
to je příčinou psychosomatických chorob), ani  tento pocit dual ity 
a odcizení vyjadřovat (což je trad iční psychologická a psychiatric
ká metoda). Chcete-I i  dosáhnout vyššího vědomí, musíte odstranit 
příčinu pocitů dual ity, samoty a odc izení - ty vám brání m i lovat 
sebe a také všechny a všechno ve svém okol í. Dvanáct cest, Sedm 
center vědomí a Pět metod vám umožní odstranit příč inu vašeho 
neštěstí. 

Začínáte si uvědomovat, že jestl iže využijete negativních 
emocí k na lezení těch částí svého biopočítače, které vyžadují 
změnu programů, budete mít k dispozici  přímou a rychlou cestu 
ke štěstí a k radosti z každé chvíle svého života. Dříve jste vět
š inu své energie promrhal i  ve snaze ovládat a ovl ivňovat osoby 
a s ituace. Nyní může být tato energie využita při uplatňován í Pěti 
metod, jej ichž cílem je osvobodit vás od návyků, které vás drží 
v pasti chamtivosti, z losti a klamu . 

To není vše. Změn íte-I i  programy svých návyků, zj istíte, že 
jste schopni  mi lovat každého bezpodmínečně - včetně sebe. Do
kud byl i l idé objekty manipulace, jej íž cílem bylo pomoci vám 
uspokoj it své návyky, nebyla opravdová láska (bezpodm ínečné 
přijetí druhé osoby) možná. Nyní vidíte, že jste schopn i m i lovat 
h luboce a krásně, způsobem, jaký jste dosud n ikdy nepozna l i .  

Tento nový rozměr lásky je  zázrakem ve vašem životě. 
Jeho prostředn ictvím jste nyní přístupni novým zkušenostem, 
novým l idem, novým činnostem . Když se začnete pohybovat 
na čtvrté úrovn i vědomí, není pro vás j iž  žádný člověk ne-
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bo situace hrozbou. Vidíte, že teď máte vše, co pro své štěstí 
potřebujete. 

Stále se budete pod ivovat nad tím, jak l idé a s ituace har
monicky spol upracují, aby vyšl i  vstříc vaš im potřebám.  Možná si 
vzpomenete na den, kdy jste poprvé objevi l i  kn ihu Živoucí lásky, 
a ta vám ukázala cestu k tomuto zázraku . Ale byl i  jste to vy, kdo j i  
objev i l ?  Nenabíd l i  vám j i  l idé a okolnosti vašeho života - protože 
jste byl i  přístupní? Vzpomínejte na h lavní události, které se staly 
ode dne, kdy jste zaháj i l i  svůj růst a zača l i  jste být vnímavějšími,  
aktivnějšími a moudřejšími .  Zjistíte, že jste přicházel i  do styku 
s l idmi a okolnostmi proto, abyste se moh l i  stále lépe rozhodo
vat a každá další volba urych l i la  váš nepřetržitý růst k vyššímu 
vědomí. Všichni  jdeme stejnou cestou ! 

Un iknout přívalu tužeb, požadavků, očekávání, neměnných 
vzorů, představ o tom, jak by k vám měl svět přistupovat - návyků 
všeho druhu - je velmi  příjemné. Každý, kdo vás sleduje, bude 
zřejmě vidět, že děláte více méně stále totéž. Ve skutečnosti však 
uvidí vaše nové já. Stále chodíte nakupovat, nyní ale s novým 
biopočítačem, který vám dovoluje vychutnat každý okamžik této 
činnosti. Nezáleží na tom, co jste nesehnal i  a jak dlouho jste 
musel i  stát ve frontě - již nejste frustrován i ,  zklamáni  an i  si ne
způsobujete žádné utrpení. 

Vaše cesta za nákupy se stává krásným zážitkem . Usmíváte 
se, jste ochotn i, a vibrace vaší lásky zasahuj í všechny okolo vás . 
Jako nová bytost zbavená návyků měníte každodenní  únavnou 
dřinu na nádherný obraz, který vyzařuje energi i  a odvíj í  se před 
vašima očima. Objevujete, že všichn i  l idé v obchodě jsou probou
zející se bytosti ,  které jsou zde, aby vám pomohly na vaší cestě 
k vyššímu vědomí. Zakoušíte h luboké uspokojen í z poznatku, 
že životem ve vyšším vědomí také vy pomáháte (bez jakékol iv 
námahy) ostatním v jej ich růstu . 

Co je nej lepší pro vás, je nej lepší pro všechny ostatn í  -
to je obdivuhodná vlastnost vyššího vědomí. Když se začínáte 
pohybovat na čtvrté nebo vyšší úrovni, vyzařující bytost ve vašem 
n itru tvůrčím způsobem měn í pocity a jednání l idí  stejně jako 
vibrace situací, se kterými se setkáváte. Přinášíte j im  nejkrásnější 
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dar - soustřeďujete se na krásné rysy jej ich osobnosti, které ne
souvisej í s hrou n ižšího vědomí. Harmonicky s n im i  plynete na 
čtvrté ú rovni, kde jsou čistou láskou, a dosahujete toho pouhým 
láskyplným pohledem do očí č i  úsměvem. Na krátkou chvíl i  po
zdvihujete jej ich vědomí na vyšší úroveň.  Tento způsob života se 
stává více než jakýkol iv vnější úspěch zdrojem uspokojení - ž ivot 
je "správný" a smysluplný. 

Pokud je to nezbytné, můžete po Cestě ž ivoucí lásky kráčet 
"sami" .  Ostatní můžete považovat za herce na jevišti vesmíru, 
kteří jsou zde proto, aby vás upozorn i l i  na vaše návyky. Bez 
ohledu na to, zda vědí o vaší cestě, vám pomáhá vše, co dělají 
nebo říkají. I když jsou pronásledován i  svými návykovým i progra
my, které z n ich dělaj í  podrážděné a nepřátelské bytosti, můžete 
využít každého jej ich č inu,  výbuchu emocí či s lova k snadněj
šímu osvobození se od všech návyků.  A až změníte programy 
svého b iopočítače a uvolníte se, povš imnou s i  neobvyklé radosti, 
svobody a lásky, která z vás vyzařuje, lhostejno co dělaj í nebo 
říkaj í. Tato proměna pro ně bude neočekávaná a překvapivá, a on i  
budou chtít vědět, co se ve vašem n itru odehrává. Když se zeptaj í, 
můžete se s n im i  radostně poděl it o klíče ke štěstí. 

Jste nyní nezáv is l í  na proměnl ivém světě l idí, věcí a udá lostí 
- můžete j im tedy ukázat, že vše se na lézá ve vašem n itru. Jsou-I i 
připraveni naslouchat, budou jednoduchostí metody růstu k vyšší
mu vědomí ohromen i .  Nejde o n ic j iného, než o povýšení všech 
jej ich návyků na úroveň přednostních cíl ů .  Chvíl i  j im  potrvá, než 
budou schopni p lně pochopit, jak strašl ivě roz lehlá je oblast jej ich 
návyků. Výsledky - více štěstí a lásky - se však dostaví tak rych le, 
že s i  budou j isti alespoň na lezením odpovědi .  Pomohou tak sobě, 
a zároveň i vám.  Získal i  jste totiž možnost vše vysvětl it a to před
stavuje i hlubší porozumění, které ke svému růstu potřebujete. 
Jej ich vibrace narůstající lásky a rozšířeného vědomí vám nyní 
pomáhají žít v krásnějším světě. Umožňují vám uvolnit pro svou 
vlastní cestu ještě více energie. 

Když se učíte zpracovávat všechny vstupní smyslové údaje 
a myšlenky z h lediska vyšších Center vědomí, "problémy" va
šeho ž ivota m izí. Žijete na ú rovn i  Centra lásky, učíte se s lad it 
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své energie s energiemi l idí v okolním světě, a dáváte tak světu 
možnost, aby vám poskytl to nej lepší, co je vám dostupné. Potom 
h luboce zakoušíte, jak je váš život přirozeně bohatý a překypu
j ící. Vzrůstající nezávislost na návycích vám stá le více dovoluje 
mi lovat každého bezpodmínečně - včetně sebe. Vaše láska pod
něcuje lásku ostatn ích l idí. V láskyplných vztazích proudí energie 
vzájemné pomoci, které se dříve stavěl do cesty váš subjekto
objektový přístup k l idem. 

Stále mohutnější proud energie vám umožňuje cítit, že svět 
vždy poskytuje vše, co je ke štěstí potřeba . Nemusíte bojovat, k l Ič
kovat, užívat nási l í, intrikovat či ovládat své vědomí a srovnávat 
co je, co bylo a co by mělo být. Můžete si říc i :  

"
Co nej horšího by 

se mohlo stát?" Potom si nejspíše odpovíte: 
"
Tak to je v pořádku 

- i v tom případě mohu žít a být šťastný." Objevujete, že život 
vám zázračně přináší právě to, co potřebujete, abyste mohl i  být 
šťastní, spokojen í  a pln i  radosti . 

Máme pro vás dobré zprávy. Chcete- I i  stá le prožívat štěstí, 
nemusíte se osvobodit od všech svých emocemi podporovaných 
návyků. Musíte však odstranit téměř všechny. Štěstí je obecně h la
d ina příjemných pocitů, které vytváříte, přináší- I i  vám život to, co 
jste připraveni  přijmout. Tato obecná rovina neutrpí, jste-I i  schopni 
rychle se zotavit z jakéhokol iv prožitého strachu, zlosti ,  odporu, 
podráždění atd. Neštěstí se rozvíj í, pokud návyková zkušenost 
stá le přetrvává. Takový stav se potom může stupňovat, jestl iže 
dopustíte, aby se jeden návyk vrš i l  na druhý, a zatěžujete tak 
svůj biopočítač hned někol ika návykovými představam i  a očeká
váními ,  které svět nenapl ňuje. Pokud během někol ika m inut nebo 
i hod in  dokážete návyk ovládnout, nedotkne se obvykle vašeho 
štěstí. Jestliže se například rozzlobíte, můžete si svou zlost na 
krátkou chvíl i i vychutnat. Pokud se ale zlobíte pořád, dostaví 
se díky stá lému přetížení autonomní nervové soustavy, odm ítavé 
reakci okolního světa a narůstaj ícímu počtu subjekto-objektových 
vztahů, jej ichž výs ledkem je snížená energie, moudrost I láska, 
nevyhnutelné neštěstí. Používáte- I i  nyní Metody živoucí lásky, víte 
j i stě, že pocity odcizení jsou pouhé stopy zanechané dřívějším i  
programy nižšího vědomí. Rychle tedy odstraníte každou chybu, 
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kdykol iv se přistihnete, jak uvádíte do chodu strach, zlost nebo 
podráždění. 

Pro nepřetržité štěstí tedy nen í nutné dosáhnout dokona losti 
a odstranit  všechny návykové vzory. Dobrá písařka nemusí být 
dokonalá, musí však být zodpovědná a schopná rych le a té
měř automaticky rozeznat a opravit chyby. Ve většině případů 
je okamžitě opravená stránka stejně dobrá jako ta, která byla od 
počátku dokonalá. Začnete-I i  obratně využívat Cesty ž ivoucí lásky 
- budete- I i  svůj život vidět jako drama, ve kterém jsou všichn i  
a všechno učitel i, kteří vám pomáhají stát se více vědomými
zj istíte, že malé zbytky starých negativních programů pro vás 
j iž maj í  význam pouhých příležitostných nepříjemností. Pokud 
se pohybujete po větš inu času na ú rovn i  čtvrtého a Pátého centra 
vědom í, není pro vás vzácný rychlý sestup na úroveň nižších 
Center důležitý. Vaším návykem tak nemusí být an i  dokona lost 
- stačí j ít stále dá l .  Vše se bude dít v míře, která je pro vás 
nejvhodnější. 

Stane- I i  se člověk odborn íkem v emocionálním přij ímání své
ho tady a teď (a povyšování  návyků na úroveň přednostních cílů) ,  
poškod í to jeho schopnost sehrát svou rol i při potírání  sociá lních 
nespravedlností, jako jsou vál ky, předsudky, ekonomické vyko
řisťován í, znečišťován í  ž ivotního prostředí atd . ?  Chce ještě něco 
změnit člověk, který je schopen vše přijmout? Není- I i  jeho proži
tek tady a teď formován naléhavým bezpečnostn ím a mocenským 
vědomím, umožní mu vědomí lásky nebo hojnosti být odpověd
ným č lenem společnost i ?  Potřebujeme hněv, zklamání a nenávist, 
abychom moh l i  vytvořit lepší svět? Uvolní  vědomí lásky energ i i  
potřebnou ke stvoření ráje na zemi ?  

Dokud se člověk pohybuje n a  úrovn i tří n ižších Center vě
domí, podíl í se na zachování  příč iny všech sociá lních nespraved
lností - subjekto-objektového přístupu k l idem, odhodlání z ískat 
vše bez oh ledu na "ostatní", neschopnosti mi lovat kohokol iv bez
podmínečně. Č lověk čtvrtého centra přispívá více k nápravě světa 
než ten, který ve své č innosti vychází ze tří n ižších Center. Svým 
ž ivotem a svými č iny se zaměřuje na příč inu sociá lní  nespravedl
nosti - n i kol iv na jej í projevy. I když bude vylepovat plakáty, psát 
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dopisy, účastnit se demonstrací a podílet se na dalších č innostech 
u rčených k podpoře "společného ducha", bude přitom vycházet 
z vědomí lásky, a bude proto často mnohem úspěšnější. Živoucí 
láska může své energie volně využít při boji proti projevům ne
sou ladu ve společnosti stejně při nápravě příč in l idské krutosti -
těmi  jsou vždy návyky spojené se životem na ú rovni tří n ižších 
Center. 

Bytost ž ivoucí l ásky nepřetržitě zakouší krásu a dokonalost 
světa . Vid í, že jednáme, abychom získal i zkušenosti potřebné 
k osvobození z n ižších Center. V pozadí a nad každodenní  dra
matickou bitvou návyků stále vnímá harmoni i  a lásku a zároveň 
zakouší krásu a dokonalost, když kolem sebe šíří svou energ i i, aby 
tak pomohla okolním bytostem pozvednout jej ich bezpečnostní, 
smyslová a mocenská vědomí na úroveň Centra lásky. 

Nyní je vše dokonalé - a stejně dokonalé je vyvinout úsi l í  
a dosáhnout změny! Dokud s e  ve světě projevuje jednání l idí, 
kteří život vnímaj í  prostřednictvím bezpečnostního, smyslového 
a mocenského vědomí, jeho krása a dokonalost spočívá v jeho 
schopnosti naučit nás vše, co potřebujeme znát, abychom mohl i  
své vědomí povýšit -ind ividuál ně i kolektivně - n a  ú roveň čtvr
tého centra. A do té míry, do jaké je svět zal idněn bytostmi, 
jej ichž zkušenost vytváří čtvrté a vyšší centra vědomí, se krása 
a dokonalost projevuje stálou radostí a hojností, kterou nám ž ivot 
poskytuje. 

Pracujete-I i  stále dál na své vnitřní proměně, dosahujete h lu
boké j istoty, že hojnost se automaticky dostaví tou měrou, jakou se 
osvobodíte od zpracování svých myšlenek vědom ím bezpečnosti, 
smyslových vjemů a moci .  Uvědomujete si, že se j i ž  nemusíte 
obávat nedostatku mi luj ících přátel, potravin  a přístřeší, nedo
statku zábavy a sexu, katastrof, které by mohly poznamenat váš 
ž ivot či někoho, kdo by se vás snaži l  ovládat. Ze své zkušenos
ti nyní víte, že pokud využíváte Dvanácti cest v každé ž ivotní 
situaci, můžete se zcela spolehnout na plynoucí harmon i i  mez i 
vaší energ i í  a vnějšími s i lami, s jej íž pomocí získáte vše, co ke 
štěstí potřebujete. Uvědomujete si ,  že svůj ž ivot můžete prožít 
kl idně, uvolněně a bez námahy. Vidíte, že život nám umožňuje 
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prožívat šťastné, kl idné a naplněné ž ivoty - a že v pochopení 
nám brání  pouze mechanická hra bezpečnostních, smyslových 
a mocenských návyků. 

Osvobodi l i  jsme se od emocemi podporovaných návyků, po
žadavků a předpokladů,  které nás nuti ly odmítat přítomný stav, 
a zj išťujeme, že se můžeme v každé chvíl i  těšit z mnoha "jahod" 
nabízených ž ivotem a že nemusíme do svého vědomí vpouštět 
"tygry". Když se učíme poddat se zcela přítomným okol nostem, 
nacházíme konečně více bezpečí, více příjemných prož itků, lepší 
schopnosti a více lásky, než jsme pro své štěstí moh l i  kdy potře
bovat. Potom se před námi rozevře zázrak hojnosti života - a my 
ž ijeme ve stá le srdečném, přátelském a l áskyplném vesmíru, který 
jsme si vytvoři l i  prostřednictvím vyššího vědomí. 

A tak putujeme ruku v ruce řekou našeho života k nesmírné
mu Oceánu jednoty, který je naším počátkem i cílem. Nyní se j i ž  
můžeme skutečně radovat z poznání, že: 





DodATEk 1 
v 

STESTí v TEORi i živoucí 
lÁsky 

1 .  Problém. Většina l idí  je v pasti struktur vědomí, jej ichž vý
sledkem je neštěstí, odcizen í, strach, neustálé rozpory atd. Nevidí
me " hojnost", kterou nám ž ivot nabízí. Naše programové vybavení  
s sebou nese životy, z nichž se  nemůžeme radovat a pro které je  
typické napětí. Za naši neschopnost být stále šťastni je odpovědný 
způsob, jakým nepřetržitě zpracováváme, i nterpretujeme, vnímá
me a využíváme vstupní podněty. Jsme obdivuhodné bytosti, naše 
bezpečnostní, smyslové a mocenské programy spojené s n ižš ím 
vědomím nás však nutí dělat nešťastnými sami sebe. 

2. Základní princip. Štěstí je pravým opakem návyků.  Ná
vyky jsou naprogramované předpoklady, požadavky, "absol utní 
nezbytnosti", tužby nebo představy, jaký by svět měl být, které 
neuvědoměle vyvolávaj í negativní emoce, jako je zlost, strach, 
žárl ivost, úzkost, podráždění, odpor, žal atd . Každý návyk č iní  
člověka náchyl ným k utrpení. Když pochopíme, jakým způsobem 
vzn i kají zkušenosti štěstí i neštěstí, jasně uvidíme, že příč inou 
všeho neštěstí jsou návykové představy, které u rčuj í naše vnímání 
a motivac i .  Ani fyz ická bolest nen í příčinou neštěstí, nejste-I i  na
vykl í na bezbolestný stav. Utrpení tedy způsobuje návyk, n iko l iv 
bolest. 

3 .  Životní nesnáze. Proměnl ivý proud energie života některé 
návyky uspokojuje, j iné ne. J inými slovy, něco získáváme a něco 
ztrácíme. I když se nám podaří něco získat, neobratně vytváříme 
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další návykový požadavek, který musíme mechanicky prosazo
vat. Své vyh l ídky se obvykle snažíme vylepšit větším množstvím 
peněz, znalostí, prestiže nebo moc i .  Ús i l í  tohoto druhu však n i
kdy nepřinese dostatečnou změnu a více radosti ze života. Naše 
vědomí dále ovládaj í předpoklady a požadavky, které způsobují 
nespokojenost do té doby, pokud používáme návykové programy. 

4. Di lema. Neuspokojené návyky ovládaj í naše vědomí, brání  
nám bezpodmínečně m i lovat, udržuj í racionální mysl ve varu, 
vedou naše vědomí k myšlenkám na minu lost a budoucnost mís
to k radosti z přítomného okamžiku, nutí nás uvádět do chodu 
negativní emoce ve snaze manipu lovat l idmi a s ituacemi okolo 
nás. Nenapl něné návykové požadavky vytvářej í zkušenost utrpení 
a neštěstí. Návyky, které se nám podaří uspokoj it, přinášej í  příjem
né pocity pouze na krátkou chvíl i .  Skutečnost, kterou jsme návyk 
uspokoj i l i, obvykle vytváří návyk nový a naše nervová soustava jej 
nekriticky ochraňuje a rozvíjí. Bez ohledu na to, zda jsme získal i ,  
co jsme chtě l i ,  nás stále může zraňovat strach, žal  nebo zlost, 
a tyto pocity jsou schopny vytvářet zkušenost neštěstí. 

5. Neuspokoj ivé řešení. Naši předchůdci vyv inu l i  během 
d louhých věků života v džungli nervovou soustavu, která je 
účinně chrán i la  před vnějším nebezpečím. Více než 99 % l idí  
na této planetě je zatíženo nervovou soustavou, která obvykle 
z problémů v iní  vnější svět. Ve snaze spokojeně ž ít třídíme své 
vjemy a energie podle programů, jejichž nejsi l nějš í  stránkou je 
porovnání vnějšího světa s vn itřními návykovými představami  -
pokud neodpovídaj í, spouští nouzové volání v podobě strachu, 
hněvu, frustrace nebo žárl ivosti . Pokud se pohybujeme na nižších 
úrovních vědomí, uvádíme do chodu emoce, které jsou příč inou 
energických pokusů změnit vnější svět tak, aby odpovídal našim 
bezpečnostním, smyslovým a mocenským návykům .  Výsledkem 
je potácení  mezi radostí a bolestí (tento stav se pokoušíme z lepšit 
větší obratností při manipu laci) doprovázené snahou zachovat 
tenkou slupku společenské zdvoři losti, diplomacie, mělké lásky 
a srdečnosti .  Vědomí l idé se mohou vždy rozhodnout, zda se 
pokusí ovl ivnit jednání osob ve svém okolí  nebo změní vlastní 
reakce na vstupní podněty. 
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6 .  Cesta ke štěstí. Praktickým řešením problému je přeškolení 
našich biopočítačů tak, aby prvn í reakcí na každou ž ivotní s ituaci 
bylo vytvoření harmon ie mezi vnitřním i  energiemi a vnějším svě
tem (místo snahy přizpůsobit vnější svět vn itřním vzorům).  Lás
kyp lná komunikace nezávis lá na výsledcích nám pro to obvykle 
připraví všechny předpoklady. Každý návyk nás zanechá zran i
telnými ;  přednostní cíle nám umožňuj í radovat se nepřetržitě ze 
ž ivota. Pracuj í- I i  naše biopočítače pod le přednostních program ů, 
štěstí zůstává nedotčeno bez oh ledu na to, zda vnější  svět našim 
přednostním cílům odpovídá či n ikol iv. To nám dovoluje radovat 
se ze svého tady a teď, v každé chvíl i se soustředit, bezpodm í
nečně mi lovat, vyhnout se subjekto-objektové manipu laci, c ítit se 
j i stými  a nezran itelnými, z lepšit svou vnímavost a intuitivní vh led, 
c ítit se na světě doma. 

Naučí-I i se naše biopočítače přistupovat ke světu tímto způso
bem, zj istíme, že ž ivot nám poskytuje právě tol ik  bezpečí, smys
lových požitků, moci a lásky, kol ik  potřebujeme. Cesta živoucí 
lásky však nabízí mnohem více než pouhé pasivní přizpůsobení 
se přítomnému okamžiku. Je to dynamický systém umožňuj ící 
proměnit vědomí a žít aktivním a stále radostným životem. 



DodATEk 2 

SHRNlJTí - pĚT ČÁSTí 
živoucí lÁsky 

Zákon vyššího 
vědomí: 

Miluj bezpodmínečně každého -
včetně sebe. 

Pět metod a okamžité posílení vědomí: 

1 .  Naučte se zpaměti Dvanácti cestám a používejte je jako 
průvodce každoden ním i  situacemi svého života. 

2. Stále si uvědomujte, které Centrum vědomí právě užíváte. 
3. Hlouběj i si uvědomte příč inný vztah mez i svými návyky 

a výs ledným neštěstím. 
4. Používejte formul i  VŠECHNY CESTY NAŠí živoucí LÁS

KY jako nástroj k soustřeďování pozornost i .  
5 .  Používejte Metodu soustřeďování vědomí k urychlení změ

ny programů těžkých návyků. 

Okamžité posílení vědomí: 

Zakoušejte vše, co l idé dělaj í  a říkaj í, jako byste to děla l i  nebo 
říkal i  vy sam i, a rozšiřujte tak svou lásku, vědomí a l áskyplnou 
účast. 



Dvanáct cest: 

Osvobození 
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1 .  Osvobozuj i se od bezpečnostních, smyslových a mocen
ských návyků, které mě nutí pokoušet se nási l ím ovládnout s ituace 
svého života, narušuj í tak mou rovnováhu a brání  mi m i lovat sebe 
i ostatní. 

2. Poznávám, jak návyky ovládaj í mé vědomí a vytvářej í 
zkreslený obraz proměn l ivého světa věci a s ituací v mém oko l í. 

3 .  Vítám každou příležitost (jakkol iv bolestivou), kterou m i  
m inutu po minutě poskytuje má zkušenost a umožňuje m i  tak 
poznat návyky, jej ichž programy musím změnit, pokud se chci 
osvobodit od svých mechanických emocionáln ích vzorů. 

Život tady a teď 

4. Stále si uvědomuj i ,  že mám vše, co potřebuj i, abych se 
moh l tady a teď radovat ze svého života - pokud nedovol ím, aby 
bylo mé vědomí ovládáno požadavky a předpoklady založenými 
na j iž mrtvé minulosti či pomyslné budoucnost i .  

5 .  Tady a teď přij ímám plnou odpovědnost za vše, co pro
ž ívám, protože příč inou mého jednání jsou mé vlastn í programy, 
a ty také ovl ivňují reakce l idí  v mém oko l í. 

6. Přijímám se p lně tady a teď a vědomě zakouším vše, co 
c ítím, mys l ím, říkám nebo dělám (včetně svých emocem i podpo
rovaných návyků) jako nezbytnou součást růstu k vyššímu vědomí. 

Kontakt s lidmi 

7. Upřímně se otevírám všem l idem s vů l í  sdílet své nej
skrytějš í  pocity, protože jakáko l iv neupřímnost mě udržuje v i luzi  
odloučení. 

8. Hl uboce soucítím s problémy druhých, nejsem však jej ich 
starostmi, přinášej ícím i poselství potřebná k růstu, pohlcen. 
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9. Jednám bez zábran, daří- I i  se mi mi lovat, vcítit se a být 

soustředěný, ale podle možností se snažím vyhnout jednání v si

tuacích, kdy jsem emocionál ně rozrušen, a nedosahuj i moudrosti 

plynoucí z lásky a rozšířeného vědomí. 

Objevování Vědomého vnímání 

1 0. Tiším stále nekl id své racioná lní  mysl i ,  abych byl schopen 

vnímat jemnějš( energie, a mohl tak splynout se vším, co mě 

obklopuje. 
1 1 .  Stále si uvědomuj i,  kterého ze Sedmi center vědomí právě 

užívám a cíHm růst energie, vnímavosti, lásky a vnitřního kl idu, 

když otevírám všechna Centra vědomí. 

1 2. Vnímám každého, včetně sebe, jako probouzející se by

tost, která je zde, aby uplatn i l a  své přirozené právo na dosažení 

vyšších úrovní vědomí bezpodmínečné lásky a jednoty. 

Stupnice sedmi 
center vědomí: 

Smysl života 

1 .  Centrum bezpečí 
2. Centrum smyslových vjemů 
3. Centrum moci 
4. Centrum lásky 

5. Centrum hojnosti 

6. Centrum Vědomého vnímání 

7.  Centrum kosmického vědomí 

Smyslem našeho života je vysvobo
zení se z pastí návyků a splynutí 

s Oceánem živoucí lásky. 



DodATEk � 

JAk u RycH liT vÁš 
v V .  , 

NA CESTE ZIVOUCI 

o 

RUST 
lÁsky 

Nabízíme vám deset způsobů, pomocí kterých můžete svůj růst 
k vyššímu vědomí velm i  urych l it :  

1 .  Přečtěte s i  znovu tuto kn ihu .  Během prvního čtení  jste 
dosáh l i  pouze i ntelektuá lního porozumění, což je teprve počá
tečn í  krok k tomu, aby Cesta živoucí lásky vrh la světlo na váš 
ž ivot. Chcete-I i  vnést myšlenky a slova této kn ihy do svého vě
dom í, je opakované čtení zcela nezbytné. Pokud si přejete růst 
jak nejrych lej i  je to možné, čtěte alespoň pět stran každý večer 
před spaním.  B udete- I i  to dělat pravidelně, vytvoříte si maximál n í  
přílež itost k osvobození skryté krásy v e  vašem n itru . 

2 .  Bez zábran si v kn ize podtrhujte. Podtrhněte si v kn ize 
každou větu, která je pro vás obzvlášť dů ležitá. Tyto části s i  pak 
budete schopni  v proudu svého vědomí lehce vybavit. To vám 
u možn í  h louběj i  přijmout a lépe používat Cestu ž ivoucí l ásky ve 
svém každodenním životě. Postupně, jako výraz vašeho pokroku, 
budou takto označeny stále delší oddíly kn ihy. 

3 .  Využívejte výhod všech pěti Metod . Využívejte pro svůj růst 
všechny Metody. Zj istíte-I i , že některou zanedbáváte, soustřeďte 
se na n i  v průběhu následuj ícího měsíce. Užití všech Metod je 
dů lež ité pro vyváženost vašeho růstu . 

4 .  Vyhněte se duchovním zmatkům.  Najdete- I i  svou duchovní  
cestu, věn ujte všechnu energi i  zdokonalení metod s ní  spojených. 
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Jestl i že stále uvažujete, srovnáváte a zkoušíte kombinovat růz
né duchovní cesty, nebudete se pravděpodobně moci radovat 
z h loubky, které byste dosáhl i ,  pokud byste se věnoval i  pouze 
jedné z n ich .  

5.  Odevzdejte se. Váš duchovní růst bude přímo odpovídat 
m íře, do jaké se odevzdáte metodám cesty, kterou jste zvol i l i .  
A čeho s e  vlastně vzdáváte? Pouze programů n ižšího vědomí, 
tedy příč iny vašeho zklamání, rozrušení a neštěstí. 

6. Touha růst. Úplná vn itřn í oddanost růstu k vyššímu vědomí 
je nejdůlež itějším předpokladem duchovního pokroku. Bez h lubo
ké vn itřní odpovědnosti jste pouhými d i letanty hrajícími duchovn í 
hry. Stane- I i  se však duchovní růst nejdů ležitější  věcí ve vašem 
ž ivotě, vyvstane před vámi zázrak lásky a jednoty. 

7 .  Nabídněte Cestu živoucí lásky l idem. Mějte na paměti, že 
váš ž ivot je příjemnější, jste-I i  obklopen i m i luj ícími ,  naplněnými 
a šťastnými bytostmi .  Když tento systém nabídnete l idem, učiníte 
krok kupředu - vždy ale vyčkejte, až daj í jasně najevo, že jsou va
šemu daru přístupni .  Cestu ž ivoucí lásky musíte předkládat velmi  
c itl ivě, abyste při vašem úsi l í  o jednotu nevytvoři l i  pocity dual ity. 
Nesnažte se j i  "prodávat" ani  se nesnažte vzbudit pocit, že je to 
jed iná odpověď na všechny otázky. Následkem by pravděpodobně 
bylo spuštěn í obranných programů.  Místo toho se podělte o zku
šenosti s užíváním Pěti metod . Odložte hrdost a u možněte j im 
nahlédnout do svého vn itřn ího boje - netrvejte však na stejném 
postupu . Můžete také bez jed iného slova doporučení zanechat 
výtisk Knihy na stole svého b l ízkého přítele. Učte se m i lovat 
každého bezpodmínečně, bez ohledu na to, zda se o váš růst 
zajímá. 



Steven Shafarman 
VĚDOMí LÉčí 
Feldenkraisova metoda je revolučn ím přístupem ke zdraví. S jej í  
pomocí se každý člověk může naučit pohybovat efektivněj i a po
hodlněj i .  Tato metoda navazuje na přirozený způsob, j ímž jsme 
se v dětství učili lézt, chodit a mluvit. Vědomí léčí je prvn í kniha, 
vysvětluj íc í Feldenkraisovu metodu s rozumitelným jazykem.  
Obsahuje šest základn ích lekcí, které vám pomohou uvědomovat 
si ,  jak dýcháte, sedíte a chodíte. Uvědomujete-I i  svůj pohyb, stá
váte se pružnějšími .  S pomocí Feldenkraisovy metody se můžete 
naučit zmírňovat bolest, zvyšovat pružnost a zotavovat se z těles
ného i citového stresu . 

Deepak Chopra, MD. 
PERFEKTN í ZAžíVÁN í  
Klíč k tělesné a emocionální spokojenosti 
Slavný lékař a autor mnoha knih nabízí praktické rady, jak dosáh
nout rovnovážného a zdravého trávení, které je předpokladem pro 
dlouhý život ve zdraví a celkovou spokojenost. Zasvěcuje nás do 
fungován í trávicího traktu, vysvětluje vztah mezi emocemi a střev
n ími  funkcemi,  biologickými rytmy a neuromuskulárn í integrací. 
Součástí knihy je i osobní  dotazník, vypracovaný na základě ájur
védské medicíny, který umožňuje objevit vlastní tělesné a emocio
náln í  dispozice a rytmy, a tím odstranit zdravotní potíže a nemoci. 

Don Miguel Ruiz 
ČTYŘI  DOHODY 
Ve Čtyřech dohodách odhaluje don Miguel Ruiz zdroj omezují
cích názorů, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému 
utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti ,  na
bízej í si lný kód chování ,  který dokáže rychle proměnit náš život 
v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. Ruiz shrnu
je v duchu Castanedy základn í  toltéckou moudrost a vyjadřuje 
jasně a čistě, co pro m uže a ženy znamená žít jako mírumilovní 
válečn íci v modern ím světě. 


